
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR MODUM 2022 – 2032  
MED FOKUS PÅ BARN OG UNGDOM 

 

PLANFORSLAG 
 

 
I.  BAKGRUNN MÅL OG STRATEGI 
 
Modum kommune er fortsatt formelt en Sykkelbygd. Modum sykkelbygd har målsettinger om 
bedret folkehelse, reduserte klimautslipp, redusert økning i biltrafikken og økt attraktivitet. En økt 
andel gående og syklende i trafikken, hvor spesielt barn og unge gis prioritet bygger opp omkring 
disse målene.  
 
Mål 
Modums trafikksikkerhetsplan for 2012 – 2018 hadde en målsetting om at Modum kommune skal ha 
en større andel gående og syklende enn landsgjennomsnittet. Denne målsettingen er det holdt fast 
ved i kommunens vedtatte sykkelstrategi.  
 
I kommende femårsperiode satses det i Nasjonal Transportplan spesielt på tryggere skoleveier og 
nærmiljøer hvor barn og unge ferdes. Som et ledd i dette er det nå etablert en egen tilskuddsordning 
til denne typen tiltak, kalt «Barns transportplan». Dette følges opp som fokus-problemområde i 
Modums kommunes kommende trafikksikkerhetsplan.  
 
Trafikksikkerhetsplanen for Modum 2022 – 2032 har barn og unge som hovedfokus, med følgende 
målsettinger i løpet av planperioden: 
 

1. Gang- og sykkel- og kollektivandel på skolereiser på 80 %  
2. Gang- sykkel- og kollektivandel på 30 % i sommerhalvåret og 20 % i vinterhalvåret på 

jobbreiser 
3. Reduksjon i antall drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister på 30 % 
4. Reduksjon i antall drepte og skadde bilførere på 18 og 19 år med 30 %  
5. Tilrettelegging for økt persontogtransport for å oppnå økt kollektivtransportandel i 

Modum 
 
Strategi 
Modum kommune som Sykkelbygd for perioden 2018 – 2022 har vedtatt vedlagte sykkelstrategi for 
perioden 2019 – 2028. Denne strategien danner basis, disposisjonen for foreliggende 
trafikksikkerhetsplan. Sykkelstrategien har et solid vitenskapelig grunnlag i Transportøkonomisk 
Institutts rapport Sykling på mindre steder, hvor Modum var en av to forsøkskommuner på 
landsbasis. Dette er anvendt i Trafikksikkerhetsplanen som vi nå skal utarbeide. 
 
 
II. EVALUERING AV TILTAK I FORHOLD TIL TIDLIGERE PLAN     
 
Kommunen vedtok i 2012 en trafikksikkerhetsplan for perioden 2012-2020. Ikke alle tiltakene i 
denne planen har blitt gjennomført. Den er dermed fortsatt i bruk. I inneværende år ble det likevel 
søkt om økonomisk støtte til 2 tiltak som ikke sto i den planen. Det viser behovet for en ny og 
oppdatert plan. I Trafikksikkerhetsplan for 2012-2020 ble det prioritert tiltak for kommunen, men 



også for Fylkeskommunen, Stens Vegvesen, Jernbaneverket (dagens BaneNor) og for Frivillige 
organisasjoner.   
 
Tidligere trafikksikkerhetsplan var bygd opp med transportruter og turruter mellom Vikersunds 
tettsteder og grendesentra utifra sitt helseperspektiv. Transportrutene og turrutene hadde sine 
respektive betegnelser som TRansportruter og TUrruter. Transportrutene gikk fra tettstedene til 
både skoler og tettstedssenter, mens Turrutene som regel gikk fra tettstedssentre til 
nærturområder. Enkelte av turrutene var også skoleveier.  
 
I en kommunal trafikksikkerhetsplan er de kommunale tiltakene de viktigste. Øvrige tiltak er 
formulert som tilrådninger til andre ansvarshavende. Blant de 21 prioriterte kommunale 
trafikksikkerhetstiltakene har litt under halvparten, 9 tiltak blitt gjennomført, mens Jarenveiens to 
gangveitiltak er under planlegging; 
 
 

PRIORITET TILTAK BESKRIVELSE 

1 TR 1.2 Fv 287 Strandgata, Rehabilitering,  
2 TR 3,2 Geithusveien, Kjemperud – Kjølstad/gang- og sykkelvei 
3 TR 3.2.1                «                  «                   «    /Nytt busstopp 
4 TR 3.1                «                  «         -   Bråtabakken/ Gang- og sykkelvei 
5 TR 3.1.1                «                  «                          «        /Nytt busstopp 
6 TU 3.4 Vikerkleiva – Tangen Idrettspark/turvei 

7 TU 3.2.1 Fv 2882 Heggenveien, Gamle Kirkevei/Nytt busstopp 
8 TU 4.3 Badeveien, RV 350 – Revefaret/gang- og sykkelvei 
9, 10 TU 4.2         «                 «   -  Haraldsrudvn.    «        « 
11 TU 5.6 Jarenveien,  Sagveien – Vikersund/Gang- og sykkelvei 
12  Gå- og sykle til skole og jobb, aksjonskampanje  
13  Vikersund skysstasjon/Nytt kollektivknutepunkt 
14  Rosthaugbakken/gangvei 
15 TU 5.3 Jarenveien, Sagveien – Hervikhagan/Gang- og sykkelvei 
16 TU 3.2 Heggenveien – Øyaveien/ny turvei 
17 TR 2.5 Industriveien/gang- og sykkelvei mot Eikerveien 
18 TR 4.7 Bokfinkveien/Bro over Krøderbanen 
19  Skilting av gang- og sykkelveier med informasjonsbrosjyre 
20, 21  Digitalisering av busstopp og gang og sykkelveier på kommunens nettkart 

og turkart 
 
Tabell: Kommunale trafikksikkerhetstiltak, status for gjennomføring 
 
Gjennomførte tiltak framkommer uthevet, Tiltak under gjennomføring i uthevet kursiv, Tiltak under planlegging i kursiv. 
Dette er gjennomgående for alle tabeller. Forkortelsene TR og TU betyr henholdsvis transportruter og turruter mellom 
tettstedene. 

 
 
Tilsvarende tabell for gjennomføring og anbefalt videreføring av ikke-gjennomførte tiltak gjelder for 
tiltak på Fylkeskommunale veier: 
 

PRIORITET TILTAK BESKRIVELSE 

1 TR 1.3 Fv 287 Korketrekkeren/trafikklys 
2  TR 4.5 Krøderveien, Bottegård/Gang/sykkelvei 
3 TR 4.5.1           «                     «       /Busstopp med undergang 
4 TR 4.4           «           , Kongsrud/Gang/sykkelvei 



5 TR 4.4.1            «          ,          «      /Busstopp 
6  6                    Fv 2832 Eikerveien, Bjørndalsveien – Glimmerveien/gang/sykkelvei 
7 TR 5.1 RV 350 Ringeriksveien, Vinåsen - Hatlekrysset 
8 7 Fv 2834 Gravakrysset/Busstopp 
9 TU 5.5.1 RV 350 Ruud kapell, busstopp 
10 TR 2.4 Fv 2832 Eikerveien, Ihlenkleiva – Industriveien/gang- og sykkelvei 
11 TR 4,3 Fv 280 Krøderveien, Haugerudsletta/Gang- og sykkelvei 
12 TU 1.1 Fv 2842 Refsalveien, Hukadal bru – Lampeveien/gang- og sykkelvei 
13 TR 1.1 Fv 287 Sigdalsveien, Gamle Haugsvei – Kjørplass bru/gang og sykkelvei 
14 TR 4.3 Fv 280 Krøderveien/Jonsrud/gang- og sykkelvei 
15 TR 2.3.1 Fv 2834 Nybrua/bussholdeplass 
16 TR 2.3 Fv 2834 Gravfossveien, Nybrua – Barkveien/gang- og sykkelvei 
17 TU 2.2  Fv 2832 Eikerveien, Industriveien – Gustadveien/gang- og sykkelvei 
18 TR 2.2 Fv 2834 Gravfossveien, Fabrikkveien – Barkveien/gang- og sykkelvei 

 
Tabell: Fylkeskommunale trafikksikkerhetstiltak, status for gjennomføring 

 
Blant de 18 prioriterte tiltakene har 8 blitt gjennomført, ett er under gjennomføring og to 
fylkeskommunale tiltak er under kommunal planlegging.   
 
Trafikksikkerhetstiltak ble også prioritert for Jernbaneverket, dagens BaneNor i 
trafikksikkerhetsplanen, vist i nedenforstående tabell:: 
 

PRIORITET TILTAK BESKRIVELSE 

1 TU 5.2 Jarenveien – Jarenhaugen, turvei med undergang 
2 TU 5.4  Sagveien, jernbaneundergang 
3 TU 5.6 Sagveien – Hervik, turvei og adkomstvei 

 
Tabell: Trafikksikkerhetstiltak i regi av Jernbaneverket, status for gjennomføring 

 
Ett blant tre prioriterte tiltak har blitt gjennomført. Til gjengjeld Ble tiltak 1 gjennomført som to 
tiltak, i dette området ble det bygget to tuneller for planskilt kryssing under jernbanen. En 
eksisterende vei forbinder de to tunellene. Det er et vilkår for utbyggingen og sikringen at allmen 
ferdsel tillates på de tilknyttede veiene. 
 
Mange tiltak, cirka halvparten av de prioriterte har blitt gjennomført. Ytterligere ett fylkestiltak er 
under kommunal gjennomføring, og gangvei langs Jarenveien er under planlegging.  
 
 
HØRINGSUTTALELSER VED PLANOPPSTART 
 
Hvem forespørres i planarbeidet for trafikksikkerhet? Det kommer an på planens hovedmålsettinger. 
I den sammenhengen må man skue videre til nasjonale forventninger. I henhold til Nasjonal 
Transportplan har de nasjonale forventningene nå et hovedfokus på barns trafikksikkerhet, med 
tilstrekkelig sikre skoleveier både for å oppnå trafikksikkerhet, redusert biltransport og redusert 
behov for bilveiutbygging. Dette vil kunne være tre sider av samme helse- og miljøsak. Varsel om 
oppstart på ny/revidert trafikksikkerhetsplan ble derfor sendt til Modums største velforeninger og til 
FAU ved våre barne- og ungdomsskoler og til vår videregående skole.    
 
Det kom inn noe sparsomt med høringsuttalelser ved planoppstart. Det har imidlertid blitt arbeidet 
med blitt opprettelse av «Hjertesoner» ved Sysle, Vikersund og Stalsberg barneskoler. Arbeidet med 
Hjertesoner er beskrevet i avsnittet om «Barnas transportplan» i gjeldende Nasjonal Transportplan: 



 

 
 
 
I det arbeidet har det blitt foreslått både infrastrukturtiltak og tiltak for økt sykling og gange. I tillegg 
har Østre Åmot vel uttalt seg ved planoppstart. Følgende innspill/tiltaksforslag har innkommet ved 
planoppstart: 
 

TILTAKS 
FORSLAG 

OPPRINNELIG 
PLANTILTAK 

TILTAKSBESKRIVELSE 

SY IS A  Ny bussholdeplass og droppsone mot Røsteveien fra Krøderveien 
SY IS B  Ny bussholdeplass ved Fv 280 Krøderveien på Kløftefoss 
SY IS C   Flytte bussholdeplass ved Fv 280 Krøderveien på Morud 
SY IS D  60 kilometers fartsgrense på Fv 280 Krøderveien ved Snarum 
SY IS E  Gang- og sykkelvei langs Rv 350 Ringeriksveien 
SY IS F  Fortau/gangvei langs Fv 2840 Sysleveien fra Snarumselva 
VI IS G  Fornyet bro over Krøderbanen fra Bokfinkveien med droppsone på 

skoleområdet og stenging av småveiene mot barneskolen 
VI IS H  Fotgjengerfelt ved Solstadbakken 
VI  IS I  Forbedret kryssing av jernbanen i Vikersund sentrum 
VI IS J VS 2 Forbedret trafikksikkerhet i Øvregata 
V IS K TU 5.3 og 6 Fortau langs Jarenveien 
NMU IS L  Krysningspunkt fra Skolegatas fortau mot skolen 
ST IS M   Forbedret droppsone og krysningspunkt ved Fv 2834 Stalsbergveien 
ST IS N  Økt sykkelparkering på Stalsberg skole 
ST IS O  Gang- og sykkelvei langs 2832 Heggenveien (søndre del) 
ØÅV IS P  Fortau langs Jellumveien 
ØÅV IS Q   Forbedret krysningspunkt over RV 350 ved Enger 
ØÅV IS R  Oppgradert skysstasjon til universell utforming med mer 
FAU IS Æ  Oppgradert sykkelparkering ved Enger og Buskerud barneskole 

 



Tabell: Forslag til nye Infrastrukturtiltak, IS for trafikksikkerhet fra SYsle, Vikersund og Stalsberg skoler, samt Østre Åmot 
Vel. 

 
TILTAKS 
FORSLAG 

OPPRINNELIG 
PLANTILTAK 

TILTAKSBESKRIVELSE 

SY ET A  Trafikksikkerhetsdag 
SY ET B  Trafikksikker skole i henhold til Trygg Trafikks retningslinjer 
VI ET C KP 12 Gå og sykle til skolen konkurranse 
ØÅV ET D  Sykkelkampanje 

 
Tabell: Forslag til Enkle Tiltak fra Sysle og Vikersund skole og Østre Åmot Vel 

 
Det er noe sparsomt med forslag i foreliggende Hjertesonetiltak til hva foreldre, barn og unge kan 
gjøre selv.  Mye fokus har i stedet blitt viet hva kommune og fylkeskommune kan gjøre. Forslag til 
enkle tiltak er da også supplert med et par gode tiltak som Sysle skole har opplyst at de har under 
gjennomføring. Det er tiltakene Trygg Trafikks trafikksikkerhetsdag og «sertifisering» av trafikksikker 
skole. Begge disse tiltakene blir det stilt spørsmål om fra Viken fylke ved årets søknader om 
økonomisk tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Dette er følgelig «musttiltak» i det kommende 
trafikksikkerhetsarbeidet.    
 
En trafikksikkerhetsdag kan være mangfoldig. Ett tema innen trafikksikkerhet er at trafikken får 
stadig nye typer kjøretøy. I det siste har El-sparkesykkel kommet på moten. Den kan nok gi en 
uavhengighet fra bilen. Men bedre folkehelse gir den ikke, og den er et betydelig nytt moment innen 
trafikkfare.  
 
Gjeldende trafikksikkerhetsplan og Vikersund skole foreslår gå- og sykle til skolen- konkurranse som 
tiltak. Dette ble også foreslått gjennomført for alle skoler i Ringeriksregionen som en del av 
prosjektet Barnas sykkelverksted. Men dette tiltaket ble ikke registrert gjennomført. Det 
gjennomføres imidlertid mange andre steder, blant annet i «Buskerudbyen». Østre Åmot vel 
etterlyser med god grunn sykkelkampanje som tiltak for bedret trafikksikkerhet i Åmot sentrum. 
Buskerudbyen og flere hjertesoner rundt skoler har erfaring med at sykkelkonkurranser er blant de 
mest effektive sykkelkampanjer og motivasjonstiltak for barn. Beskrivelsen av sykkelkonkurransen 
«Beintøft» er sakset fra Nasjonal Transportplan: 
 



 
 
 
TILTAK I HENHOLD TIL VEDTATT SYKKELSTRATEGI 
 
Kommunen har en vedtatt sykkelstrategi. Flere av tiltakene som kan videreføres av tiltak som ennå 
ikke er gjennomført i gammel trafikksikkerhetsplan og blant innspillene ved planoppstart for ny 
trafikksikkerhetsplan mangler. 
 
Ikke alle trafikksikkerhetstiltakene i Modum kommunes sykkelstrategi skal omfattes av kommunens 
trafikksikkerhetsplan. Sykkelstrategien er inndelt i fire hovedsatsingsområder. Ett av dem er 
forbedret drift og vedlikehold av kommunens infrastruktur. Et annet er oppgradering av belysning. 
Det samme gjelder tiltak for bedret sikt i kryss. Ikke noen slike tiltak skal inngå i kommunens 



trafikksikkerhetsplan. Kommunen har en egen veiplan, som for tiden er under utarbeidelse, som skal 
inneholde denne typen tiltak.  
 
Supplerende enkle tiltak 
Det mest mangelfulle punktet i både gammel trafikksikkerhetsplan og skolenes arbeid med 
trafikksikkerhetstiltak er enkle tiltak for å motivere til økt bruk av sykkel og gange. Det er uforsvarlig 
å investere storstilt i trafikksikre tiltak for gående og syklende dersom det ikke satses på bruken av 
dette. I henhold til vedtatt sykkelstrategi sto Modum kommune for gjennomføringen av et regionalt 
vellykket tiltak om reparasjon av sykler for skolenes fjerdeklassinger foregående år, kalt 
barneskolenes sykkelverksted Næringslivet stilte velvillig opp, deltok og nærmest sponset prosjektet. 
Likevel var det liten respons fra skolene i å fortsette dette arbeidet i henhold til direkte forespørsel 
om dette ved trafikksikkerhetsplanens planoppstart. Men erfaringene tilsier at det knapt nok finnes 
fornuftig argumentasjon til ikke å videreføre dette tiltaket.  
 
Kommunen har i disse dager utarbeidet forslag til arealstrategi i tilknytning til arbeidet med 
Kommuneplanens samfunnsdel. I henhold til vedtatt sykkelstrategi er det i arealstrategien formulert    
rekkefølgekrav til alle nye boligfelt i kommunens tettsteder om tilrettelagt gang- og sykkeladkomst 
før tillatelse til bygging av første hus kan gis. Forutsatt vedtak så er dette et nytt tiltak som skal 
gjennomføres for å oppnå økt trafikksikkerhet. Det bør likevel framgå av tiltakslista fordi tiltaket er 
nytt, og som en påminnelse om løpende gjennomføring.  
 
Selv om dette er en trafikksikkerhetsplan med barn og unge som hovedfokus så skal likevel ikke 
jobbsyklisten glemmes. Kommunens arbeidstakeres reisevaner ble undersøkt som en del av arbeidet 
med kommunens sykkelstrategi. Her svarte 13 % at tilrettelegging i form av dusj, garderobe og 
sykkelparkering hadde betydning på hvor mye de syklet til jobb. Fasiliteter av denne typen for bygg 
som huser arbeidstakere må følgelig inn i byggesaksbehandleres sjekklister.  
 
Gode kart over hvor gang- og sykkelveier finnes gir gode forutsetninger for økt sykkelbruk. Dette vil 
være en del av arbeidet med denne planen i form av at den vil foreligge på digitalt kartformat.  
Samtidig er kommunen i gang med digitalisering av friluftslivets ferdselsårer. Disse tiltakene sett i 
sammenheng bør kunne øke bruken av sykkel og gange for å kunne skape mindre bilavhengighet til 
friluftslivsaktiviteter. Det samme vil kunne gjelde en mer fullstendig skilting av kommunens 
sykkelveinett, hvor spesielt gang- og sykkelveier av nyere dato mangler skilting.  
 
En brukerundersøkelse ble gjennomført som et ledd i TØI-prosjektet Sykling på små steder. Det 
samme prosjektet foreslår sykkeltelling som virkemiddel for økt sykkelbruk. Oppsetting av 
tellepunkter koster en del. Dette kan likevel passe godt for kommuner med et godt definert sentrum 
nogenlunde midt i kommunen. Modum kommune har imidlertid to nesten like store tettsteder, 
hvorav det ene ligger nesten helt sør i kommunen. Fortsatte brukerundersøkelser kombinert med 
fysiske enkelttellinger av syklende og gående synes derfor å være det rette i Modum kommune.  
 
Den frivillige organisasjonen Trygg trafikk har trafikksikkerhet som sitt hovedarbeidsområde. Deres 
tiltak med sertifisering av trafikksikker skole og trafikksikkerhetsdag er allerede tatt i bruk av 
enkeltskoler og foreslås nå for alle barneskoler i Modum. Organisasjonen har også flere forslag til 
tiltak for kommunens barnehager og helsestasjoner. Blant dem tas tiltakene om gjennomføring av 
deres kampanje «Sikring av barn i bil» i barnehagene og deres animasjonsfilm «best bakovervendt» 
for sikring av barn i bil. Dette gir følgende tilleggstiltak til lista over ekle tiltak for økt sykkelbruk i 
Modum: 
  
 
 



TILTAKS 
FORSLAG 

OPPRINNELIG 
PLANTILTAK 

TILTAKSBESKRIVELSE 

ET E  Barneskolenes sykkelverksted 
ET F  Gang- og sykkelveitilknytning for nye boligfelt i tettsteder, 

rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelser 
ET G  Krav til garderober dusj og sykkelparkering for alle nye næringsbygg. 

Sjekkliste ved bygge- og reguleringsplanbehandling 
ET H KT 20 Turveier og sykkelveinett i kommunen tilgjengelig på kommunens 

kartnettside 
ET I KT 19 Komplett skilting av kommunens sykkelveinett 
ET J  Brukerundersøkelser og sykkeltellinger 
ET K  Gjennomføre Trygg trafikks kampanjen sikring av barn i bil i alle 

barnehager hvert 2.år 
ET L  Trygg trafikks animasjonsfilm «Best bakovervendt vises på 

kommunens helsestasjon ved barnets 9-måneders konsultasjon 
 
Tabell: Enkle tiltak foreslått av kommuneadministrasjonen 

 
Kommunens turveier er gjennomgående skiltet og digitalisert. Det samme gjelder gang- og 
sykkelveiene. Men det er kun i kommunens gamle kartbok fra årtusenskiftet at disse framstår lett 
synlig på et kart. Det er med andre ord på tiden med en fornyelse på kartfronten. Planens vedlagte 
temakart viser forhåpentligvis en fornyelse på dette området. Det vil kunne bli lagt inn på 
permanent basis i kommunens innsynsløsning. Skilting kan følges opp på det samme systematiske 
viset.  
 
Styrke koblingen mellom kollektivtransport og sykkel 
Trafikksikkerhetsplanens registrering av reisevaner i Modum avslører at kollektivandelen blant 
Modums befolkning er urovekkende lav. Kollektivandelen for arbeidsreiser i Modum kan ligge helt 
nede mot 0 % sommerstid for bedrifter lokalisert i Modum, og den er heller ikke særlig høy 
vinterstid. For barn og unge gjenspeiler dette seg med en lav andel skoleskyss og en høy andel elever 
med bilskyss.  
 
I Modums sykkelstrategi er tilrettelegging for kollektivtrafikk ett av strategiens fire hovedtemaer, 
spesifisert som å styrke koblingen mellom kollektivtransport og sykkel.  En av hovedstrategiene her 
er å etablere og oppgradere sykkelparkeringer ved/nær trafikknutepunkter. Det viktigste punktet i 
denne sammenhengen er allerede foreslått av Østre Åmot Vel med sitt forslag om å oppgradere 
Åmot skysstasjon, som førøvrig nylig har fått sitt sykkelskur.  
 
De to andre strategiene er å arbeide for fortsatt jernbanetransport i og pendlertog i Modum, samt å 
etablere mulighet for medbrakt sykkel på tog. Dette vil kunne bidra til å heve en sårt påkrevet økt 
kollektivandel i Modum, og spesielt for Modums voksne befolkning.  Hovedansvaret for disse 
tiltakene ligge hos BaneNor.  
 
Kart over gang- og sykkelveinett er et meget viktig tiltak for å oppnå økt sykkel og gange. Det finnes 
faktisk for Modum, men kanskje litt for lenge, i Adressekartbok for Modum fra 2002. Men en 
fornyelse har det blitt. DNT Drammen og Omegn utga nylig sykkelkart over Finnemarka i samarbeid 
med blant annet Modum kommune, og kartet er nå i salg. Men det må mere til. Sykkelkart over 
Modums gang- og sykkelveier planlegges lagt ut på kommunens kartnettportal som en del av denne 
trafikksikkerhetsplanen. 
 
 
 



Hoved- og sekundærsykkelveinett 
På tross av manglende skilting finnes det faktisk et gjennomgående hovedsykkelveinett i kommunen, 
fra nord til sør. Dette gjennomgående gang- og sykkelveinettet går utelukkende på gang- og 
sykkelvei fra Vikersund tettsted til Øvre Eikers kommunegrense. Fra Vikersund er det planlagt gang- 
og sykkelvei langs Jarenveien gjennom Sand. Deretter kan den derifra mindre trafikkerte Jarenveien 
og Åsveien følges nesten til kommunegrensen mot Ringerike. Fysiske tiltak for økt sykling og gange 
kan derfor konsentreres om øst/vest-tilknytning mot vårt eksisterende hovedsykkelveinett. Det er 
det faktisk ikke så mange kommuner som har. Men dette sykkelveinettet må det bygges videre på og 
utifra. I henhold til Kommuneplanens arealdel og nyere reguleringsplaner gjenstår fortsatt følgende 
fysiske tiltak for gjennomføring som ikke er foreslått tidligere eller ved oppstart av planarbeidet: 
 
 
 

TILTAKS 
FORSLAG 

OPPRINNELIG 
PLANTILTAK 

TILTAKSBESKRIVELSE 

IS S VS 1 Planskilt jernbanekryssing mot Tyrifjorden i Sand i Vikersund 
IS T ÅVS 1 Fv 149 Refsalveien/ gang og sykkelvei til Buskerud barneskole 
IS U ÅVS 2 Fv 148 Vestre Sponevei   «           «         Strandgata - Steinroa  
IS V VS 4 Fv 280 Krøderveien/        «            «        Vikersund – Holemoen på Sysle 
IS W ÅS 2 Flataveien, forlenget veitrase og gang og sykkelvei 
IS X  Turvei mot Øya fra Vikersund sentrum 
IS Y  Fv 284 Krysningspunkt mot Vikersund bru 
IS Z  Turvei og økt sykkelparkering Vikersund barneskole 
IS Æ  Turvei fra Vikersund sentrum til Øya 

 
Tabell: Nye Infrastruktuttiltak for trafikksikkerhet foreslått i kommuneplanens arealdel samt nyere vedtatte 
reguleringsplaner. vedtatt etter denne. Opprinnelig plantiltak refereres til Kommuneplanens arealdels 
konsekvensutredning. 

 
TRAFIKKBELASTNING OG RAMMEBETINGELSER 
 
Hvor er det behov for gang- og sykkelveier, rene gangveier, rene sykkelveier, snarveier, og hvilke 
veier er framkommelige for blandet trafikk i dag? Modum kommune har allerede, til forskjell fra de 
fleste kommuner et gjennomgående gang- og sykkelveinett. Det betyr at de viktigste ferdselsårene 
faktisk har skilt myke trafikanter fra kjørende trafikanter. Vi er med det i en slags 2. generasjons 
trafikksikkerhetsplan. Nå må vi i større grad legge vekt på tiltak som fremmer bruken av gang- og 
sykkelveiene langs våre hovedferdselsårer og bruken av kollektivtrafikken som også går langs disse.  
Med en annen-generasjons trafikksikkerhetsplan må det sees mer kritisk på hvile fysiske 
trafikksikkerhetstiltak det nå faktisk er behov for. Hvilke småveier er tilstrekkelig trafikksikre for 
blandet trafikk i dag? Og finnes det strekninger hvor det er behov for å separere syklister og gående? 
 
Trafikkfarlige skolenære strekninger 
Kommende trafikksikkerhetsplan har barn og unge i fokus. Med det er det naturlig å ta utgangspunkt 
i hvilke strekninger som skolebarn får gratis skyss grunnet trafikksikkerhet. Modum kommune tilbyr 
gratis skyss for barn større enn 2.klasse for de som bare har mer enn 3 kilometer skolevei, De fleste 
kommuner strekker denne grensa til 4 kilometer. Med 3 kilometers skolevei tilbys det gratis 
skoleskyss på følgende strekninger: 
 
 
 
 



På de angitte strekningene er det ved planoppstart foreslått tiltakene ….. ved planoppstart, mens 
tiltakene … fortsatt ligger inne som forslag til tiltak fra kommende trafikksikkerhetsplan 
 
Trafikksikre veier for blandet trafikk 
Modum kommune planlegger kommunale veier og gang- og sykkelveier etter egne vedtatte 
kommunale veinormaler. I kommunens veinormaler skilles det mellom adkomstveier og samleveier. 
Det er kun samleveier, hvor flere adkomster er samlet hvor det er behov for gang- og sykkelveier. 
For samleveier med mer enn 250 boenheter er det krav om gang- og sykkelvei. For mindre 
samleveier enn dette kan gang- og sykkelvei/fortau vurderes.  
 
I kommunens veinormaler er det kun angitt normer for veier og kombinerte gang- og sykkelveier. En 
kommunal vei kan være frittliggende med et grøntbelte mellom veien og gang- og sykkelveien eller 
den kan ligge inn imot den kommunale veien med kantstein. Kommunen har ikke egne normaler for 
fortau for gående eller turveier primært for gående. 
 
Statens Vegvesen setter krav til skille mellom gående og syklende ved større trafikk av den ene eller 
andre typen. Tabellen under angir hvor dette skillet skal settes. 
 

 
Siste gang- og sykkelvei planlagt av Statens Vegvesen er langs den relativt tett befolkede Eikerveien 
mellom søndre Geithus og nordre Åmot. Her ble det ikke planlagt skille mellom syklende og gående. 
 
Etter Statens Vegvesens retningslinjer så bør syklister og gående skilles fysisk når det blir fler enn 50 
syklister pr. time eller fler enn 750 gående pr time som maksimalgrenser for de to kategoriene. 
Dette må sees på som veiledning for trafikk i begge retninger. Dersom «alle» skal i samme retning 
morgen og kveld bør det kunne vurderes visuelle skiller for tabellens mellomliggende kategorier 
mellom maksimalgrensene i form av malte linjer og piktogrammer. 
 
I forkant av forrige trafikksikkerhetsplan ble den ovenfor omtalte veinormalen for Modums 
kommunale veier utarbeidet. Det arbeides med revisjon av denne nå. Det tas sikte på å innarbeide 
denne i den endelige trafikksikkerhetsplanen. 
 
 
 



ULYKKESSTATISTIKK 
 
Viken fylkeskommune har gitt oss et bilde av ulykkesomfanget i trafikken utefra tematikk, og derved 
hvilke problemstillinger som det bør arbeides med. Den nasjonale trenden, grovt sett er at antallet 
trafikkulykker går ned på tross av økt befolkning og større biltetthet pr person. Internasjonalt er 
Norge verdens sikreste land trafikkmessig. Men det finnes like fullt betydelige 
forbedringspotensialer.   
 
Størst nedgang i trafikkulykker er det på dødsulykker. Hovedårsaken til dette er mer trafikksikre 
biler. Men antall ulykker har ikke gått så mye ned. Det er fortsatt mange personskader og materielle 
skader i trafikken. For Ringeriksregionen kan følgende bilde gis for de siste 10 år: 
 
 

 
 
Det er en utfordring å finne målbare mål i en trafikksikkerhetsplan. Målsettinger for reduksjon av 
hardt skadde og drepte er basert på mål fra Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-225, 
også kalt «På vei mot null-visjonen» og «Barnas trafikksikkerhetsplan. Kommunens mål i denne 
planen er satt til: 
 

1. Reduksjon i antall drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister på 30 % 
2. Reduksjon i antall drepte og skadde bilførere på 18 og 19 år med 30 %  

 
I Nasjonal tiltaksplan er målet satt til 25 % for begge grupper, men den nasjonale planperioden går 
bare fram til 2026. Med denne trafikksikkerhetsplanens varighet til 2030 er derved målet satt til 30% 
reduksjon for begge grupper.   
 



201 personer ble hardt skadd eller drept i Ringeriksregionen i forrige Trafikksikkerhetsplans 
planperiode. Av disse var 4% syklister og 4% gående blant skadde og drepte. Antatt samsvar med 
andel skadde og drepte og hardt skadde og drepte gir 8 drept eller hardt skadd i hver av disse 
gruppene i planperioden. I kommende planperiode er målet at dette antallet skal bli redusert til 6 
for den ene av disse gruppene og til 5 for den andre i kommende planperiode. 
 
Nasjonale målsettinger for unge bilførere går på hardt skadde og drepte. Det har vi imidlertid ikke 
tall for i Ringeriksregionen. Målsettingen overføres derfor til tilsvarende reduksjon for skadde og 
drepte unge bilførere i kommende planperiode. Totalt er dette cirka 80 i forrige planperiode. Med 
en skadeandel på bilførere på 47 % gir dette 38 skadde og drepte unge bilførere i planperioden. 
Dette antallet skal reduseres til 26 i kommende planperiode. 
 
Dette var regional statistikk. Den kan suppleres med supplere med litt eldre nasjonal 
ulykkesstatistikkstatistikk: 
 

 
 
 

 
 
Det er mye å merke seg i dette bildet. Noe av det som framgår er at syklister er en noe utsatt 
trafikkgruppe. Bilfører med medpassasjer utgjør 68 prosent av de ulykkesskadde, men deres 



reiseandel ligger over dette. Det motsatte forholdet er tilfellet med MC-syklister med fører, som nok 
er den mest ulykkesbelastede gruppen. Begge disse gruppene kan videre forårsake ulykker på andre 
trafikkaktører. På tross av dette synes de gående å være den minst belastede ulykkesgruppen, mens 
syklistene er noe mer ulykkesutsatt. Vedrørende fartsgrenser er det verdt å merke seg at dødsrisiko 
for påkjørsel for syklende og gående øker bratt når farten overstiger 30 kilometer i timen. 
 
Nasjonal statistikk og nærmeste figur over viser at dødsraten stiger for syklister med økende fart 
over 30 kilometer i timen. Likevel er det ikke fler enn cirka 10 døde syklister i trafikken pr år, og tallet 
er stabilt. Det gledelige er at antallet syklister med lettere skader er synkende.  
 
Det kan synes vanskeligere å etterspore flere ulykker grunnet dårlig vær å føre, antakelig fordi vi 
kjører mest under gode lys- og værforhold, se figur under:  

 
 
Kjøring i kryss stiller krav til den kjørende. Likevel skjer de fleste ulykkene utenom kryss. Det 
utslagsgivende her må være at største delen av kjøringen tidsmessig foregår utenom kryss. 
Midtdeler og autovern er med det etterspurte trafikksikkerhetstiltak. Men 75% av de 
politirapporterte ulykkene skjer i kryss, hvor flere personer er involvert. Man bør også merke seg få 
ulykker i rundkjøringer mot mange i T-ktyss og Y-kryss, på tross av antakelig sammenliknbar 
trafikkmengde. 
 
 
REISEVANER I MODUM KOMMUNE – STATUS OG POTENSIALE 
 
Siste virkeår for kommunens trafikksikkerhetsplan var år 2020. Siden den tid har det ikke foreligget 
noen komplett trafikksikkerhetsplan. Men Modum kommune ble Sykkelbygd i 2018. Ett av 
resultatene her var utarbeidelsen av rapporten Sykling på mindre steder av Transportøkonomisk 
Institutt i regi av Statens Vegvesen og Hordaland og Buskerud fylkeskommuner. Sauda og Modum 
ble brukt som eksempler i rapporten, som på vitenskapelig grunnlag la opp en systematikk for 
arbeidet på slike steder for å oppnå en større sykkelandel på våre reiser. På dette grunnlaget vedtok 



Modum kommune en Sykkelstrategi i 2019, og et nasjonalt Webinar om rapporten ble avholdt fra 
Modum kommune i 2020. 
 
Ett av de tilrådde tiltakene som ble iverksatt på basis av Sykkelrapporten var utlån av El-sykler til 
kommunens innbyggere. Utlånet startet våren 2019, som et klimatiltak støttet av 
Miljødepartementet. Det pågikk gjennom året 2020 og det meste av 2021. Nå er syklene fordelt til 
ulike interesserte institusjoner i Modum kommune, blant annet til BUA og til fire kommunale skoler. 
Målet er å få overført flere reiser fra bilbruk til sykkel og gange. Kommende trafikksikkerhetsplan har 
denne gangen spesielt fokus på sykkel og gange i henhold til Nasjonale forventninger nedfelt i 
Nasjonal Transportplan med Barns trafikksikkerhetsplan. Utlån av El-sykler til lærere, turnert på 
både fritid og i arbeidstid som gode rollemodeller er viktig i den sammenhengen.  
 
Reisevaner i Modum bør gjennomføres med jevne mellomrom bør gjennomføres, både som 
motivasjonstiltak og som en sjekk på fungerende og eventuelle nye trafikksikkerhetstiltak. Dette 
ansees som tilstrekkelig i denne omgang. Modum kommune har en geografisk funksjonalitet med 
sine to nesten like store og største tettsteder i hver sin ende av befolkningskonsentrasjonen. Dette 
gjør det vanskelig å plassere effektive tellepunkter for oppfangingen av hvor mange som går og 
sykler. Kommuner med en mer sentralt plassert «hovedstad» i sin midte vil kunne være mer egnet 
for denne typen aktivitetsmåling.  
 
Foreldre og barns reisevaner 
Ringeriksregionen har gjort en undersøkelse om barn og foreldres reisevaner som her framstilles i 
figurform: 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 
De viktigste faktaopplysningene kommer i de nederste figurene. Man kan begynne med 
skoleskyssen. Den er rett og slett for lite brukt! Det ser for eksempel ikke ut til å være samsvar med 
folks generelle ønske om økt busstilbud når ikke engang skoleskyssen med tilpasset tilkomst til riktig 
skoletid blir bedre anvendt. Det er drøyt 43 % som bor mer enn 3 kilometer fra skolen. Likevel er det 
ikke mer enn 25 % som bruker skoleskyss vinterstid! Andelen gående og syklende sommerstid ser 
noe bedre ut. Den på nesten 50% sommerstid, og på nesten 35 % vinterstid. Dette ender først og 
fremst opp med en svært høy og kritikkverdig andel biltransport av skolebarn. De øverste figurene 
viser mange dårlige og komfortpregete grunner til bruk av bil som skoleskyss, og da først og fremst 
på grunnlag av manglende vilje til å anvende busstransport til skolen. 
 
Viken fylkeskommune har svære høye ambisjoner på dette området med en gange- og sykkelandel 
på 80% på sikt. Det er neppe mulig å oppnå hverken i Modum eller i Ringeriksregionen. Sykling 
vinterstid er ingen spøk. Utslagsgivende i disse sammenhengene er avstanden til skolen. I Viken bor 
87% av befolkningen nærmere enn 4 kilometer fra skolen. I Ringeriksregionen bor 80 % nærmere 
enn 5 kilometer fra skolen, og 57 % nærmere enn 3 kilometer fra skolen. Og med eventuell ny 
sentralisert skolestruktur blir disse avstandene større. Men 80 % andel med gående og syklende 
medtatt kollektivreisende til skolen bør det absolutt være mulig å oppnå, og dette er satt som 
målsetting.  
 
Voksnes reisevaner 
Rapporten Sykling på mindre steder gjorde en undersøkelse av reisevanene på den største 
arbeidsplassen i Modum, som er Modum kommune. Her kan kommunalt ansattes reisevaner 
avsløres! 
 
Undersøkelsen er spesifisert til spørsmål om jobbreiser. Dette er de voksenes fleste reiser, og 
samtidig de voksnes fleste faste reiser. Øvrige reiser kan være både lengere og kortere. De kortere 
reisene bør forventes å ha en mindre andel bilbruk, de lengre reisende forventes å ha en større 
andel av bilreiser. Det kan man se av tabellen under: 



 

 
 
Den største andelen syklende og gående finner man blant de som har kort jobbreise og bruker kort 
tid på reisen. To tredjedeler bruker mindre enn et kvarter på jobbreisen. Blant de som bruker mer er 
det bare 2 % som sykler og 0% som går. En gjennomsnittlig jobbreise for gange på 15 minutter 
tilsvarer 1.2 kilometer, mens tilsvarende for sykkel er 3.5 kilometer. 
 
Undersøkelsen avslører flere ting, blant annet at «den glade vandrer» slett ikke er noen myte. De 
som er mest glade i sin arbeidsreise er de som har mulighet og praktiserer å gå. Dernest følger 
syklisten om nå enn ikke «hakk i hel»: 
 

 
 
Sansene er funksjon og opplevelsene sterkere når man er fysisk ute og går eller sykler. Kort vei som 
gjør gange og sykling mulig uten for stort tidsforbruk gir med det mer opplevelse, overskudd, trim og 
helse. Blant Modum kommunes responderende arbeidstakere kom sluttresultat ut med 17 % andel 
for gange, sykkel og kollektivreisende vinterstid, og ikke mer enn 21 % tilsvarende andel sommerstid. 
Det er verdt å merke seg at kollektivandelen faktisk er helt fraværende sommerstid: 
 



 
 
Hvordan speiler dette Modums befolkning? Ifølge Viken fylkeskommune er 18 % av den voksne 
befolkningen kommunalt ansatt i regionen, med andre ord en betydelig del. Befolkningen. 
Spørreundersøkelser som metodikk gir som regel et noe mer positivt svar enn de reelle fakta Folk ser 
generelt noe mer positivt på seg selv enn hva som er realiteten. Det er bare jobbreiser som er 
studert, men det blir antakelig ganske reelt. Flertallet av øvrige reiser er kortere, og med det 
antakelig mindre bilbasert, men likevel er de mer fåtallige lengre reisene lenger i antall kilometer. 
Det antas dermed at reisevaneandelen for bil er svakt høyere enn den viste undersøkelsen, mens 
den samlede sykkel- gange- og kollektivandelen er svakt lavere. Modum antas med det å ligge under 
landsgjennomsnittet med andelen kollektivreisende og gående, men over landsgjennomsnittet 
vedrørende sykkelandel. Dette antas igjen å gi en andel kjørende omtrent på landsgjennomsnittet.  
 
Det er gjennomgående flere gående og syklende i urbane strøk enn i rurale strøk. Men Modum 
kommune med sine tre tettsteder har med ikke alt for lang avstand og en relativt flat hovedtrase 
mellom har potensiale til å ligge over landsgjennomsnittet for gående og syklende. Følgende 
målsetting er satt i planen: 
 
Gang- sykkel- og kollektivandel på økes fra antatt 21 % til 30 % i sommerhalvåret og fra antatt 14 
% til 30% i vinterhalvåret i planperioden.   
 
Kollektivtrafikk brukes i liten grad av voksne i Modum. I henhold til brukerundersøkelsen er det flere 
grunner til dette. En av dem er lang reisevei for mange. Modum er en pendlerkommune, men både 
inn- og utpendling, innpendling grunnet en del spesialisete arbeidsplasser. Det er kun satt følgende 
tilretteleggingsmål for å øke kollektivandelen for Modums reisende: 



Tilrettelegging for økt persontogtransport for å oppnå økt kollektivtransportandel i Modum. 
 
 
NY TRAFIKKSIKKERHETSPLAN MED BARN OG UNGE SOM HOVEDFOKUS 
 
Målsetting og strategi for kommende og gjeldende trafikksikkerhetsplan er ikke identisk. Begge 
planene har en fellesnevner i en måloppnåelse om økt sykkelbruk og en målbar målsetting om at 
antall gående og syklende i Modum skal være høyere enn landsgjennomsnittet. Men forrige 
Trafikksikkerhetsplan var en trafikksikkerhetsplan med helseperspektiv. Helseperspektivet var for 
alle, inkludert personer med funksjonsnedsettelse. Kommende trafikksikkerhetsplan har barn og 
unge som hovedfokus, ikke et totalt trafikk- og helseperspektiv for alle deler av befolkningen. 
Utgangspunktet her er Nasjonal Transportplans satsing på Barns trafikksikkerhetsplan. I praksis blir 
det overordnede hovedfokus på trafikksikkerhet på skolevei, skoleadkomst, ikke bare som fysiske 
tiltak men også informasjonstiltak for anvendelse av investeringene for denne tilretteleggingen. 
 
Farlige skoleveier 
 
…..? 
 
 
Forbedringspotensial for voksne 
Med satsingen på barn og unge i ny trafikksikkerhetsplan, hvordan faller det ut å se nærmere på de 
voksenes forbedringspotensial og den generelle Hvordan er så forbedringspotensialet for voksne og 
kommunens sykkelstrategi om å få generelt flere syklende? Det kan forsvares ved at vi voksne er 
forbilder for barna. Den høye andelen biltransport av skolebarn skyldes i stor grad oss voksne som 
lite miljøbevisste forbilder. Modum. Transportøkonomisk Institutts rapport Sykling på mindre steder, 
en del av arbeidet med Modum som sykkelbygd, gir et godt bilde av spesielt de arbeidsføre voksnes 
gå- og sykkelvaner. For de voksnes gang- og sykkelvaner  i spørreundersøkelsen av kommunalt 
ansatte må man først og fremst se på se på den positive vinklingen, hvorfor sykler og går de som gjør 
dette? Hva betyr noe for dem, og hva kan vi gjøre mere av? 
 

 
 
Det er lettest å ta tak i de minst påaktede tiltakene som færrest legger vekt på. Sykkelparkeringen og 
garderobeforholdene kan bedres i bygg for arbeidstakere, dette kan inngå i kommunens sjekkliste i 
byggesaksbehandlingen og i reguleringsbestemmelser for næringsbygg. Syklistenes 
framkommelighet må også bedres på bekostning av bilens framkommelighet. Det som det likevel 
legges mest vekt på opplevelse og treningsfaktor og klimaspørsmålet. Optimal tilrettelegging for 
allsidig trening utendørs i våre nærfriluftsområder, og et økt fokus på vårt ansvar innen overforbruk 



og ansvar for reduserte utslipp i klimasammenheng kan være de mest effektive virkemidlene for å få 
til redusert bilbruk og en økt andel myke trafikanter. 
 
For å få et komplett bilde så er det viktig å ta mot til seg og også ta en negativ vinkling og tåle de 
svarene man da får. Hvorfor sykler ikke folk til jobb?  
 

   
 
Et forverret klima med mer ekstremvær vil begrense potensialet for redusert bilbruk ytterligere i 
forhold til i dag. I Norsk sammenheng skal man likevel merke seg at topografien er lite begrensende 
for bruken av Modums hovedsykkelveinett. Flere attraktive arbeidsplasser i Modum og med det 
flere beboere med kortere vei til jobb kan videre ha en betydelig effekt. Det er også grunn til å sette 
ekstra fokus på sykkelkampanjer i skolesammenheng. «Henting av barn» er en kledelig unnskyldning, 
og en er forståelig i barnehagesammenheng, men ikke nødvendigvis i skolesammenheng. Med noe 
mer ansvarsbevissthet og fokus kan en familie her få to tre flere syklister dersom bilen ble droppet 
og både unge og gamle tok sykkelen fatt i stedet. Men når alt kommer til alt så er likevel 
trafikksikkerhet og opplevelse nøkkelen også her. Med mer trafikksikre separate adkomstmuligheter 
som i tillegg er anlagt med innslag av opplevelse, som tilliggende grøntområder og ikke alt for 
trafikkert tilliggende vei så vil Modum kunne få flere fornøyde arbeidstakere med fysisk og mentalt 
overskudd p0å vei til og fra jobb og skole.  
 
 
FORSLAG TIL TILTAK 
 
Nasjonal Transportplan gir følgende oversikt over barnehagene og skolens rammer og forventninger 
til trafikkopplæring: 
 



 
 
 
 
 
 
Tabell: Aktivitets- og kampanjetiltak, enkle tiltak (ET) for å oppnå økt sykkelbruk 
 

TILTAKS 
FORSLAG 

OPPRINNELIG 
PLANTILTAK 

Tiltaksbeskrivelse 

SY ET A  Trafikksikerhetsdag 

SY ET B  Trafikksikker skole i henhold til Trygg trafikks retningslinjer 

VI ET C KT 12 Gå og sykle til skolen konkurranse 

ØÅV ET D  Sykkelkampanje 

ET E  Barneskolenes sykkelverksted 

ET F  Gang- og sykkelveitilknytning for nye boligfelt i tettsteder, 
rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelser 

ET G  Krav til garderober dusj og sykkelparkering for alle nye næringsbygg. 
Sjekkliste ved bygge- og reguleringsplanbehandling 

ET H KT 20 Turveier og sykkelveinett i kommunen tilgjengelig på kommunens 
kartnettside 

ET J  Sykketellinger og brukerundersøkelser 

ET K  Gjennomføre Trygg trafikks kampanjen sikring av barn i bil i alle 
barnehager hvert 2.år 

ET L  Trygg trafikks animasjonsfilm «Best bakovervendt vises på 
kommunens helsestasjon ved barnets 9-måneders konsultasjon 

 
I 2021 ble det arrangert sykkelreprasjonsdag på fire av fem barneskoler i Modum, og på de fleste 
barneskoler i Ringeriksregionen. Her var det nesten utelukkende tilbakemeldinger både fra skoler og 
utøvende sykkelforhandlere. Men vi kjenner likevel ikke til at dette tiltaket gjennomføres i år. Det 
ble oppfordret til å arrangere gå- og sykkelkonkurranse skolene og klassene imellom med tanke på 
redusert bilskyss til skolene. Det finnes til og med gratis opplegg for denne typen konkurranser. Men 
dette  ble ikke gjennomført. Skolene må ut av komfortsonen og arrangere årlig trafikksikkerhetsdag 
med oppfølging i sykkelreprasjonsdag og konkurranse om flest mulig gående og syklende til skolen. 
Dette for både å bevisstgjøre miljøvern, helse og trafikksikkerhet i praksis, ikke bare i 
teoriundervisning, og for selv å bidra til kvalifisereing for tilskudd til trafikksikkerhetstiltak som de 



selv ønsker å få gjennomført. Dette gjelder spesielt for barneskolene i «Modumbyen», i tettstedene 
Vikersund, Geithus og Åmot.  
 
Trygg trafikk med flere har skreddersydde opplegg for trafikksikkerhetsdag på barneskolene. I årets 
tilskuddsordning, kalt tiltak i Barns trafikksikkerhetsplan var dette et kriterie for å få tildelt tilskudd. 
Det betyr at alle barneskoler i Modum må arrangere trafikksikkerhetsdag. Det nytter ikke for skoler i 
Modum å kreve kommunale trafikksikkerhetstiltak gjennomført, men ikke selv gjennomføre et 
enkelt arrangement som kvalifiserer til tilskudd til tiltaket. Trygg trafikk har også kampanje for 
barnehager og animasjonsfilm for helsestasjoner om sikring av barn i bil som bør brukes.   
 
Rekkefølgekrav for gang- og sykkelveitilknytning for nye boligfelt i kommunens tettsteder er det 
allerede satt krav til i kommuneplanens arealdel, og det følges opp i kommunens forslag til 
kommunens arealstrategi. Likevel bør det framstå som et praktiserende tiltak. Det samme gjelder 
krav til parkering i sentrums- og næringsområder i reguleringsplan, samt sjekkliste på 
byggesaksbehandling for krav til dusj og garderobe for bygg som lokaliserer ansatte. 
Brukerundersøkelser og sykkeltellinger bør gjennomføres med jevne mellomrom.  
 
 
Tabell: Kommunale infrastrukturtiltak (IS): 
 
 
 
 

Tiltaks 
forslag 

Opprinnelig 
plantiltak 

Tiltaksbeskrivelse Tiltak 
2022 

Tiltak 
2023-25 

Tiltak 
2026-28 

Tiltak 
2029-31 

SUM   1.6 10 6 6 

SY IS A  Ny bussholdeplass og 
droppsone ved Sysle 
barneskole 

0.5    

ST IS N  Sykkelparkering og 
tilkomstvei ved  Stalsberg 
barneskole 

0.5    

 TR 2.3 Gravfossveien/ Geithus bru-
Christian Skredsviks alle 

Fin. 
GB 

   

VI IS H  Fotgjengerfelt ved 
Solstadbakken 

 0.1   

NMU IS 
L 

 Krysningspunkt fra Skolegatas 
fortau mot Nordre Modum 
ungdomsskole 

 0.1   

ET I KT 19 Komplett skilting av 
kommunens sykkelveinett 

 0.3  0.1 

VI IS J   Øvregata/Gang- og sykkelvei 0.3 2.9   

V IS K  Jarenveien, Sandkrysset – 
Hervikhagan/Gang- og 
sykkelvei 

0.3 3.9   

VI IS G  Fornyet bro over Krøderbanen 
ved Vikersund barneskole 

  2  

IS W ÅS 2 Flataveien/forlenget veitrase 
og gang- og sykkelvei 

   1.7 



ST IS M   Forbedret droppsone og 
krysningspunkt ved Stalsberg 
barneskole 

  2.5  

ØÅV IS 
R 

 Oppgradert Åmot skysstasjon 
til universell utforming med 
mer 

 2   

 TR 2.5 Industriveien/gang- og 
sykkelvei mot Eikerveien 

   0.7 

IS Y  Vikersund barneskole/turvei 
og økt sykkelparkering 

   1 

IS Z  Gangvei mot Øya fra 
Vikersund sentrum 

   1.5 

IS Æ  Oppgradert sykkelparkering 
ved Enger og Buskerud 
barneskoler 

  1  

  Bidrag til gang- og sykkelvei 
lags eksisterende vei med 
boliger for nye boligfelt med 
krav til dette i 
kommuneplanens arealdel 

 0.7 0.5 1 

 
 
De fysiske investeringstiltakene er de økonomiske utfordringene i trafikksikkerhetsplanen, og med 
det kanskje også de største spenningsmomentene. Foreliggende liste er jo også et forslag som 
sendes på høring. 
 
Hovedfokus for trafikksikkerhetsplanen er som tidligere nevnt de nasjonale føringene for 
trafikksikkerhetstiltakene, nemlig barns trafikksikkerhet, primært på skoleveien, men også til 
fritidssysler og nærlekeplasser, de i barnehagen inkludert. Det gjør at det kun er gjort plass til to 
turveitiltak i planen, den ene til Vikersund barneskole, den andre fra Vikersund sentrum til 
friområdet Øya ved Vikersund. Dette er begge tiltak innarbeidet i andre helhetlige planer.  
 
En ukjent post i budsjettet er kommunalt bidrag i utbyggingsavtaler for bygging av gang- og sykkelvei 
langs eksisterende vei til boligområder som ikke er påbegynt, men avsatt som boligområder i 
kommuneplanens arealdel. Hva er så «eksisterende vei. Det ligger jo i begrepet. Men dette kan og 
gjelde tiltak hvor en eksisterende vei må legges om som følge av et utbyggingsformål. Et eksempel 
på det kan være en omlegging av den eksisterende delen av Sagveien for utbygging av boligfeltet 
Sagstranda. Øvrige tiltak er gjennomgående å regne som skoleveitiltak. 
 
 
Tabell: Fylkeskommunale tiltak, primærkategori 
 

TILTAKS 
FORSLAG 

OPPRINNELIG 
TILTAK 

TILTAKSBESKRIVELSE 

IS V TR 4,3 Krøderveien, Haugerudsletta/Gang- og sykkelvei 

IS T TU 1.1 Refsalveien, Hukadal bru – Lampeveien/gang- og sykkelvei 

SY IS F TU 5.3 og 6 Fortau/gangvei langs Sysleveien fra Snarumselva 

SY IS B  Ny bussholdeplass ved Kløftefoss 

SY IS C   Flytte Morud bussholdeplass  

ST IS O  Gang- og sykkelvei langs Heggenveien (søndre del) 

IS U ÅVS 2 Fv 148 Vestre Sponevei   «           «         Strandgata - Steinroa  



 
Tabell: Fylkeskommunale tiltak, sekundærkategori 
 

TILTAKS 
FORSLAG 

OPPRINNELIG 
TILTAK 

TILTAKSBESKRIVELSE 

 TR 4.5 Krøderveien, Bottegård/Gang/sykkelvei 

 TR 4.5.1           «                     «       /Busstopp med undergang 

 TR 4.4           «           , Kongsrud/Gang/sykkelvei 

 TR 4.4.1            «          ,          «      /Busstopp 

 TR 2.2 Gravfossveien, Kartfosveien – Barkveien, gang- og sykkelvei 

ØÅV IS Q   Forbedret krysningspunkt over RV 35 ved Enger 

ØÅV IS R  Oppgradert Åmot skysstasjon til universell utforming med mer 

 
Tabell: Tiltak i regi av BaneNor 
   

TILTAKS 
FORSLAG 

OPPRINNELIG 
TILTAK 

BESKRIVELSE 

VI  IS I  Forbedret kryssing av jernbanen i Vikersund sentrum 

IS S TU 5.4  Sagveien, jernbaneundergang 

 TU 5.6 Sagveien – Hervik, turvei og adkomstvei 

 
 
Det er kun kommunale tiltak hvor kostnadene er anslått og foreslått med tidsangivelse mot 
kommunens langtidsbudsjett. Det er imidlertid verd å merke seg at kommunen i sitt langtidsbudsjett 
har bevilget like mye, 10 millioner pr. år, til samferdsels- og næringsutviklingstiltak i regi av Statens 
Vegvesen og Fylkeskommunen. Dette er faktisk like mye som det mer bevilget til kommunale veier 
og gangveier til sammen! Det kan bety en nesten like stor sponsing av fylkeskommunale og statlige 
samferdselstiltak som de samferdselstiltakene som kommunen selv har ansvaret for. Hvilke tiltak 
Statens Vegvesen og Fylkeskommunen igangsetter og når det likevel er umulig å sette opp en 
tilsvarende tabell på som det er gjort for kommunale tiltak.  
 
Kommunen samarbeider som kjent også med BaneNor om trafikksikkerhetstiltak. Dette må også 
kunne oppfattes som tiltak til samferdsel og næring. Kommunalt bidrag til statlige og 
fylkeskommunale prosjekter er dermed å anse som en del av denne trafikksikkerhetsplanen. Men 
plan, kostnadsfordeling og tidsperspektiv er vanskeligere å sette opp med flere parter enn 
kommunen inne i bildet. 
 
 
HOVEDINTENSJONER/OPPSUMMERING 
 
Kommende trafikksikkerhetsplan foreslås ikke som en ren oppfølger/videreføring av 
Trafikksikkerhetsplan for Modum 2012-2020. Kommende trafikksikkerhetsplan er en ny generasjon 
trafikksikkerhetsplan. Hovedgrunnen til det er den store gjennomføringsgraden av tiltak i planen for 
2012 - 2020. Ikke alt er gjennomført. Men tiltak er avhengige av hverandre. En sammenhengende 
gang- og sykkelvei mellom Sysle og Vikersund langs Fv 287 Krøderveien er lettest å få til når nytt 
kryss i Vikersund Nord bygges. Her er det i gjeldende reguleringsplan planlagt mye gang- og 
sykkelvei. Men gang- og sykkelvei langs Badeveien er bygget, som via Skinstadveien også er en 
sykkelrute mellom Sysle og Vikersund. Gang- og sykkelvei langs Jarenveien har ikke blitt bygget. 
Dette skal være på vei nå, men prosjektet er komplisert. Fylkeskommunen har gjort et stort løft med 
bygging av gang- og sykkelvei mellom Vasbunn i Geithus og Skalstad i Åmot. Modum kommune er 
med det en av de få av landets kommuner, muligens den eneste, med mangel på noen hundre 



meter, har et sammenhengende hovedsykkelveinett på lite trafikkerte småveier og 
sammenhengende gang- og sykkelveier. Modum kommune er med det i en høy divisjon, med god 
dekning med gang- og sykkelveier. I denne planen dreies med det fokus mer over fra anlegg til bruk. 
Kommunen og Fylkeskommunen har med det gjort store investeringer i gang- og sykkelveier, 
antakelig det mest effektive kommunale tiltaket for økt trafikksikkerhet. Men hvor mye brukes de, til 
hva brukes de, hvem, og hva kan gjøres for å oppnå økt bruk. En annen faktor som spiller inn er 
tematikken. Planen av 1012 – 2018 hadde hovedfokus på økt gange- og sykling i et trafikksikkerhet- 
og folkehelseperspektiv for alle. Denne planen har hovedfokus på barns trafikksikkerhet og 
folkehelse i form av trafikksikre skoleveier for økt sykling, gange og kollektivtransport.  
 
Det største kommunale skoleveitiltaket som er foreslått som det ikke er funnet plass til er gang- og 
sykkelvei langs Jellumveien. Det er kun skolene, og ikke fastboende som vil ha bruk for en slik gang- 
og sykkelvei, og den vil forbruke en god del dyrka mark. Dagens gang- og sykkelvei langs Eikerveien 
er et godt alternativ. Men denne er kanskje ikke bred nok? Telling av syklende og gående i 
planperioden bør gjennomføres for å få bedømt behovet for det. 
 
Skilting av gang- og sykkelveier bør være et enkelt tiltak for å oppnå økt sykkelbruk og gange. Det 
koster likevel så vidt mye at det i tabellform er med i tabellen over investeringstiltak. Tiltaket må 
gjennomføres i samarbeid med Statens Vegvesen og Fylkeskommunen. Alle kategorier av gang- og 
sykkelveier, og kommunens gjennomgående hovedsykkelveinett planlegges skiltet   planperioden.  
 
Vedlagt følger kart over de største kommunale trafikksikkerhetstiltakene i perioden som planlegges 
gjennomført fra 2023 og utover. Det er gang- og sykkelveier langs Jarenveien og Øvregata i 
Vikersund, Industriveien i Geithus og Flataveien i Åmot, og turveier til nye Vikersund skole og Øya i 
Vikersund Framtidige gang- og sykkelveier langs fylkes- og riksveier er ikke tegnet inn på kart. De må 
planlegges i nærmere samarbeid med veieier.  
 
Sykkelkart bør foreligge i Modum. Så langt er det faktisk utarbeidet et sykkelkart over Finnemarka av 
DNT Drammen og omegn. Det er en begynnelse. Et tilsvarende kart for Holleia bør det også være 
mulig å få til, men disse prosjektene faller mer naturlig in under prosjektet friluftslivets ferdselsårer. 
Vedrørende Modums trafikksikkerhet planlegges Modums sykkelruter i form av hovedrute- og 
sekundærrutenett for skole- og jobbsyklister framstilt som temakart på kommunens kartnettside 
ved ferdigstillelsen av den endelige trafikksikkerhetsplan. Det er planen å bruke Asker kommunes 
modell for framstillingen av disse. 
 
https://kart.asker.kommune.no/geoinnsyn/#?application=GI3Admin&project=Asker&guid=fb087c28
-fe5f&layers=1201,8026&zoom=8&lat=6619195.00&lon=581710.00&params=10100000000 
 
 
FORKORTELSER BRUKT I TABELLER 
 
Gjennomførte tiltak:   uthevet skrift  
Tiltak under gjennomføring:   uthevet kursiv skrift   
Tiltak under planlegging:   Kursiv skrift  
Forkortelsen  TR:   TRansportrute 
            «       TU:   Turrute 
            «            IS   InfraStrukturtiltak for trafikksikkerhet  
            «             SY  Sysle barneskoles hjertesonetiltak  
            «           Vi  Vikersund barneskoles hjertesonetiltak  
            «            St  Stalsberg barneskoles hjertesonetiltak  
           «         ØÅV  Østre Åmot Vel. 
 « ET  Enkle Tiltak 
 « KT  Kommunalt Tiltak foreslått i forrige Trafikksikkerhetsplan 

 

https://kart.asker.kommune.no/geoinnsyn/#?application=GI3Admin&project=Asker&guid=fb087c28-fe5f&layers=1201,8026&zoom=8&lat=6619195.00&lon=581710.00&params=10100000000
https://kart.asker.kommune.no/geoinnsyn/#?application=GI3Admin&project=Asker&guid=fb087c28-fe5f&layers=1201,8026&zoom=8&lat=6619195.00&lon=581710.00&params=10100000000


 
VEDLEGG 
 
5 stk. kart over større infrastrukturtiltak 
Sykkelstrategi for Modum  
Sykling på mindre steder, TØI-rapport 


