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Samarbeide mellom Kongsberg kommune, Statens vegvesen 
Region Sør, Buskerud Fylkeskommune. 

Kongsberg utpekt som Buskeruds sykkelby i 2006 av 
regionrådet for Buskerud, Telemark, Vestfold. 
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Hovedmål: 

Overføre reiser fra bil til sykkel. Sykkel skal framstå som 
et godt og hensiktsmessig alternativ som reisemiddel 
for turer opp mot 5 km lengde, etterhvert også på 
vintertid. 

Delmål: 

 Andelen sykkeltrafikk i Kongsberg byområde skal øke 
med 50% innen utgangen av 2015 med 2006 som 
basisår. Innen utgangen av 2009 skal andelen økes 
med 30%. 

 Antall skadde og drepte syklister i flerpartsuhell skal i 
samme periode reduseres. 

 Innbyggerne i Kongsberg skal etter eget utsagn 
oppleve at byen er blitt bedre/enklere å sykle i og de 

skal oppleve forbedringer i egen trivsel og helse.



Vurdering av måloppnåelse: 
I perioden 2006 – 09 er det gjort store utbedringer på hovedveinettet 
for sykkel i byområdet i Kongsberg. 
Det gjenstår fortsatt betydelig investeringer før hovedveinettet er fullført. 
Vedlikeholdsnivået spesielt på vinterstid, 
gjør at hovedvegnettet ikke framstår som godt og hensiktsmessig. 

Sykkelbruken i Kongsberg øker, 
dette er dokumentert i utvalgsundersøkelse gjennomført av 
Sintef i 2006 og 2008. Det skal gjøres ny undersøkelse forsommer 2010. 
Først da vil vi få målt effekten av de store utbyggingene i 2008 og 09. 
I 2010 skal det spørres i forhold til de øvrige delmålene. 



Resultater 2006 – 2009               

– 2 km sykkelfelter 

– 4,3 km gang/sykkelvei 

– 125 m lang sykkelbru (Bølgen) 

– 5 kryssutbedringer

– 169  + 452 parkeringsplasser + private 
plasser 

– Visningsskilt

– Sykling tillatt mot kjøreretning med 
trafikksikkerhetstiltak

– Diverse utbedringer  (asfalt, lys, rekkverk )
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Drift og vedlikehold:

Økt kompetanse hos driftspersonell/entreprenører

Prioriterte ruter har forsterket vintervedlikehold 
(egen entreprise) 

Meldeordning med retting av feil og mangler                   



Informasjon 

– Hjemmeside 

– Samarbeide med lokalavisen 

– Samarbeide med frivillige lag og foreninger

– Sykkel- og trafikkopplæring i skolene   

– Kampanjer 

– Større arbeidsplasser 
(reisevaneundersøkelse, info etc) 

– Sykkelkart 

– +++
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Sykkelsatsing en del av 
kommunens utbyggingspolitikk 

Kompaktby med gange/sykkel som viktig 
transportmiddel (SATP vedtatt 1998, 
kommuneplan 2001, 2005 og 2009)  

Behov for å løse transportutfordringene i 
byen.



Intensjonsavtale
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Inngått 2006. 

• Hensikt: Partene skal utvikle 
Sykkelbyen Kongsberg og i 
fellesskap arbeide for 
måloppnåelse 

• Mål

• Organisering 

• Framdrift og økonomi

• Intensjon om å gjennomføre 
hele sykkelplanen  
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• Felles faglig plattform for 
utvikling av  Sykkelbyen 
Kongsberg

• Hovedvegnett  for 
transportsykling

• Løsninger og prioriteringer 

• Handlingsprogram for 
gjennomføring (2006 – 09)  

• Planprosessen: 
Mobilisering, forankring 
forventninger  og 
samarbeide
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Forankring hos ledelsen

Involvering av kommune-
organisasjonen   



Strategivedtak nov 2009
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• Målene opprettholdes 

• Samarbeidet videreføres

• Finansieringspakke på 45 mill kr 
(øk.plan/handlingsprogram)

• Ferdigstilling av hovedvegnettet 

• Fokus på drift/vedlikehold, informasjon
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erfaringer - anbefalinger

Sykkelsatsing må være en del av kommunal 
utbyggingspolitikk 

Satsingen har stort fokus politisk og i samfunnet. 
Metodikken med samarbeidsprosjekt  lager 
forventninger i samfunnet, næringsliv og hos 
utbyggere. 

Sykkelbysamarbeidet utløser engasjement  og 
ressurser fra innbyggere, utbyggere, 
næringsliv i tillegg til offentlige midler. 

Samarbeid gir resultater 

Sykkelplanen er ei tiltakspakke som henger 
sammen. 
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erfaringer – anbefalinger 

Resultater oppnås gjennom at planlagte/kommuniserte tiltak 
gjennomføres. Innbyggerne må se at det skjer noe. 

Sykkelplanen er ikke forankret hos St vegvesen. Mangel på 
kompetanse innen samarbeide og  prosjektarbeide  ?

Forsinkelsene og kostnadsoverskridelsene  tapper arbeidet for 
energi. 

Forslag fra regionen om å ta bort budsjett– midler, tar energi fra 
prosjektet.  

Milepæl:

Lokalsamfunnet har nå forstått at sykkel er et viktig transportmiddel. 
Også næringslivet prater nå om at sykkel er et viktig 
transportmiddel.  

Næringsparkens reisevaneundersøkelse viser at 25% (av 5000) av 
ansatte bruker sykkel om sommeren. Også betydelig sykkelbruk 
om vinteren.  
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erfaringer – anbefalinger 

Samarbeidsmodellen er god – bør utvikles/brukes. 
Kommunen bruker mye tid og ressurser på å utvikle 
sykkelsamarbeid  ST.V.V – Kommune. Vi bidrar 
gjerne – men …… 

Gjennomføringen må løses. Kommunen har ikke råd til å 
løse oppgaver på denne måten. 

Fra 2010: Kommunen ønsker å fullføre hovedvegnettet 
for sykkel i kommende periode.  Forventninger til 
Staten/vegvesen.

Ferdig hovedvegnett i kommende 4 årsperiode!




