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1. Innledning 
Flere syklister er god samfunnsøkonomi. Å være fysisk aktiv legger grunnlag for sunn vekst 
og utvikling hos barn og ungdom, og er viktig for å bidra til god helse i befolkningen. At 
flere går, sykler og reiser kollektivt vil bidra til forbedret luftkvalitet, mindre støy og 
reduserte klimagassutslipp.  

Nasjonal transportplan for 2014 – 2023 slår fast at all vekst i persontransporten i store byer 
skal tas ved miljøvennlig transport (nullvekstvisjonen). Hovedmål i Nasjonal transportplan 
og i Nasjonal sykkelstrategi for samme periode er at sykkeltrafikken i Norges skal utgjøre 8 
% av alle reiser innen 2023. Civitas legger frem i sin rapport fra 2012 at sykkelandelen har 
vist seg å være nesten konsekvent avtakende siden midt på 80-tallet, men sterkest i første 
halvdel av perioden. Årsaken beskrives av TØI å ligge i den allmenne samfunnsutviklingen, 
hvor det norske samfunnet i denne perioden har blitt mye mer bilbasert. Det er nesten én 
bil per innbygger med førerkort i Norge i dag (SSB). 
 
Samtidig viser TØIs «Reisevaneundersøkelsen 2013/14» at andelen sykkelreiser av alle 
reiser1  generelt sett har holdt seg mer eller mindre stabil siden 2001, men det er en 
tendens til at folk sykler lenger enn tidligere. Sykkelandelen er størst på reiser til/fra skole, 
arbeid og fritidsreiser, inkludert turer hvor formålet er å sykle seg en tur. Sykling er mest 
vanlig på reiser som er mellom 500 meter og 4 km lange.  
 
Statens vegvesen peker i sin nasjonale sykkelstrategi 2014 – 2023 på at «gitt forventet vekst 
i befolkningen og økonomi vil en videreføring av dagens innsats kunne føre til at 
sykkelandelen på landsbasis reduseres ytterligere. Et mål om 8 prosent sykkelandel 
innebærer at syklingen i omfang må mer enn dobles siden det totale antall reiser forventes 
å øke. Syklingen må øke mest i byene, fordi det er der potensialet for å få flere til å sykle er 
størst». Sannsynligvis må sykkelandelen i byene ligge på 10-20 prosent for å nå det 
nasjonale målet. Dette er realistisk å oppnå ved samordnede tiltak, og flere kommuner har i 
dag vedtatt mål i denne størrelsesorden. 
 

1.1. Sykkelbygdavtale 
I 2016 inngikk Røyken kommune en treparts sykkelbygdavtale med Statens vegvesen og 
Buskerud fylkeskommune. Sammen ønsker disse tre partene å satse på sykkel i kommunen 
vår. Hensikten med avtalen er å etablere et felles grunnlag og mål for partenes videre 
arbeid med Sykkelbygda Røyken. Dette omfatter utvikling og oppgradering av hovednett for 
sykkel, utbyggingsmønster, holdningsskapende arbeid og samarbeid med arbeidsgivere og 
næringsliv. Avtalen vil blant annet gjøre det enklere å motta støtte fra tilskuddsordningen 
for økt sykling som administreres av Statens vegvesen.  
 
Røyken kommune er også medlem av Sykkelbynettverket. Dette er et faglig nettverk for 
ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen.  
 
Å utarbeide en sykkelstrategi anses som grunnleggende for å oppfylle Røyken kommunes 
del av sykkelbygdavtalen. Sykkelstrategien beskriver mål, visjoner og prinsipper for 
sykkelarbeidet i kommunen og inneholder i tillegg en handlingsplan som viser hvordan 
kommunen kan finansiere og utvikle sykkelbygda Røyken. En slik sykkelstrategi er et av flere 
bidrag til kommunens arbeid med å oppnå mer miljøvennlig transport lokalt, bedre miljø i 
tettstedene, bedre helse blant innbyggerne gjennom mer fysisk aktivitet og et universelt 
utformet samfunn. 

                                                            
1 Reiser til fots, sykkelreiser, kollektivreiser, arbeidsreiser, fritidsreiser, innkjøpsreiser, mellomlange reiser og 
lange reiser. 
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2. Visjon, mål og faktagrunnlag 
2.1. Visjon 

Visjon 
Røyken har innen 2020 status som sykkelbygd, der det oppleves trygt og attraktivt å sykle, 
og sykkel er innbyggernes foretrukne fremkomstmiddel. 
 

2.2. Hovedmål og delmål 
Hovedmål 
Sykkelbruken i Røyken skal øke med 25 % innen 20202. 
 
Delmål 

- Røyken skal få et godt tallgrunnlag på sykkelandel, trafikkstrømmer og sykkelulykker 
som kan brukes videre i sykkelplanleggingen. 

- Innbyggerne i sykkelbygda skal etter eget utsagn oppleve det mer attraktivt å sykle 
enn å bruke privatbil. 

- Flere daglige reiser til jobb, skole, butikk og fritidsaktiviteter skal tas med sykkel. 
- Antall alvorlige sykkelulykker skal ikke øke når sykkelbruken øker. 

 
Måleindikatorer er reisevaneundersøkelser blant kommunens innbyggere og kommunens 
ansatte samt ulykkesrapportering. 
  

                                                            
2 Når sykkelstrategien revideres i 2020 vil man eventuelt justere tallmålet da man da vil ha et bedre 
datagrunnlag enn per dags dato. 
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3. Sykkelbruk i Røyken kommune i dag 
Strategi: Bygge opp et solid datagrunnlag for sykkelbruk i Røyken kommune som kan hjelpe 
oss å sette ambisiøse, men realistiske mål samt gjennomføre de riktige tiltakene for økt 
sykkelbruk. 

3.1. Tallgrunnlag 
Det finnes per dags dato ikke noe tall på sykkelandelen i kommunen. Vi antar imidlertid at 
denne er lav ut fra tilgjengelig statistikk på arbeidsreiser og trafikk rundt skolene. Videre ser 
vi av antall sykler parkert ved togstasjoner og arbeidsplasser at det ikke er mange som 
velger sykkel som transportmiddel. 

Våren 2017 ble det gjennomført en intern reisevaneundersøkelse blant kommunens 
ansatte der vi fant at sykkelandelen sommerstid var 7 %. Andelen som kjører bil var 70 % 
sommerstid og 75 % vinterstid. Hvis vi så bort i fra de som svarte at de trenger bil hver dag i 
jobben ble sykkelandelen noe høyere (10 % hos de som trenger bil av og til og 14 % hos de 
som disponerer kommunal bil i jobben). Rapporten ligger i sin helhet i vedlegg 1. 

For å kunne gjøre en evaluering av hvorvidt kommunen klarer å nå målene som er satt i 
kapittel 2.2. er det helt nødvendig å samle mer data om sykkelvanene til våre innbyggere. 
Dette innebærer tall på total sykkelandel og sykkelandel til forskjellige formål, som skole, 
jobb, butikk, fritidsaktiviteter osv., trafikkstrømmer og sykkelulykker. 

Det utarbeides i disse dager en reisevaneundersøkelse for Røykens innbyggere. Denne er 
en del av den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Resultater fra denne vil foreligge i mars 
2018. Både reisevaneundersøkelsen for innbyggerne og den interne 
reisevaneundersøkelsen for kommunalt ansatte bør videreføres årlig slik at kommunen kan 
følge utviklingen i folks sykkelvaner fra år til år.  

Data bør også samles inn fra andre kilder. Disse kan være tellemaskiner, som teller antall 
passerende syklister ved strategiske tellepunkter, TØIs reisevaneapp (sense.dat), 
ulykkesstatistikk fra legevakta osv.  

 

Bråset bo- og aktivitetssenter fikk i oktober 2017 en rickshaw i gave fra Lions. Foto: Sally Thorbjørnsen 
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3.2. Eksisterende sykkelruter  
I Røyken kommune er det i dag 44 km med gang- og sykkelveier. Disse er for det meste 
konsentrert i tettstedene. Det er foreløpig kun Røyken og Spikkestad som er bundet 
sammen med gang- og sykkelvei. Kart over sykkelveinett innenfor skolekretsene 
(Midtbygda, Spikkestad, Frydenlund, Hyggen, Nærsnes, Slemmestad, Sydskogen og 
Torvbråten) finnes i vedlegg 2. 

 
3.3. Status sykkelnettverk i kommunens ulike tettsteder 

Vestbygda: Lahell, Dagslet, Myhre, Åsaker, Bråten, Spikkestad, Askestad-Kjos og Bitehagen. 

De viktigste funksjonene i Vestbygda ligger innenfor en radius på 1 km fra Spikkestad 
torget: 

• Barnehager og grunnskoler (Paletten Kanvas barnehage, Spikkestad Kanvas 
barnehage, Helledammen FUS barnehage, Spikkestad barneskole og Spikkestad 
ungdomsskole). Utenfor denne radiusen ligger to øvrige barnehager: Bitehagen 
barnehage og Carpe Diem barnehage. 

• Knutepunkter for kollektivtrafikk (Spikkestad stasjon og bussholdeplass for busslinje 
81 til Drammen/Sætre). 

• Næringsliv (dagligvareforretninger, helsetjenester, små og mellomstore bedrifter, 
serveringssteder mm.). 

• Tilgang til skog og mark (Kjekstadmarka). 
• Idrettsarena (ROS arena). 
• Offentlige / private sosial- og helsetjenester: voksenopplæring og dagsenter for 

demente. Jobbhuset og Bølstadlia avlastning. 

Når kirke- og kulturbygget på Spikkestad torg er ferdig i 2018 vil det bli enda flere tilbud 
som beboerne lett kan nå til fots og til sykkel. Denne radiusen på 1 km ligger på en flate 
så tilgjengeligheten er svært god med tanke på topografiske forhold. 

Gang- og sykkelveinettet i Vestbygda er godt, men noen strekninger oppleves som 
utrygge og mangelfulle: 

• Inn Teglverksveien bort til brua over det gamle jernbanesporet. 
• Langsmed Spikkestadveien fra taxisentralen/bussholdeplassen bort til tidligere 

Vestbygda skole. 
• Mangler sykkelvei direkte mellom Bitehagen og Spikkestad stasjon / Spikkestad 

torg (ferdig regulert og kan ses i sammenheng med transportsykkelnett langs 
Spikkestadbanen til Asker, jfr. kommuneplanen). 

Midtbygda: Ølstad, Gleinåsen/Katrineåsen, Gjerdal, Hyggen, Heggum, Røyken, Hallenskog 
og Wang. 

På Midtbygda er det flere viktige samfunnsfunksjoner som genererer mye trafikk, spesielt til 
og fra området rundt rådhuset (Katrineåsen). Topografien er mye mer kupert enn i 
Vestbygda og de største boligområdene ligger mer spredt. De største boligområdene 
(Gleinåsen, Katrineåsen, Kleiverfeltet, Heggumåsen og Hallenskog) ligger mer enn 1 
kilometer fra Røyken togstasjon. Viktige samfunnsfunksjoner på Midtbygda er: 
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• Barnehager og skoler (Røyken barnehage, 100-meterskogen barnehage, Hallenåsen 
familiebarnehage, Heggum barnehage, Kjekstadmarka Kanvas-barnehage, 
Midtbygda Kanvas-barnehage, Vår familiebarnehage, åpen barnehage, Midtbygda 
skole, Røyken ungdomsskole og Røyken videregående skole). 

• Knutepunkter for kollektivtrafikk (Røyken stasjon, bussholdeplass Røyken rådhus og 
bussholdeplass Røyken videregående skole). 

• Næringsliv (Røyken sentrum, helsetjenester, små og mellomstore bedrifter, 
serveringssteder mm.). 

• Tilgang til skog og mark (Kjekstadmarka og Villingstadåsen). 
• Idrettsarena (Røykenbadet, Røykenhallen og Midtbygdahallen). 
• Offentlige sosial- og helsetjenester: helsestasjon, NAV, Bråset bo- og omsorgssenter, 

legevakt, tannlege og legekontor. 
Av ovennevnte ligger alle stedene innenfor rimelig sykkelavstand og med nokså sikre 
trafikkløsninger. Derimot gjør mangelen på sikker sykkelparkering, spredning av 
institusjoner/bygninger og vanskelig topografi at mange velger bil fremfor sykkel. Følgende 
strekninger oppleves som utrygge og mangelfulle: 

• Fra Høyenhall og ned til Røyken sentrum (hverken Jakslandveien, Godheimveien 
eller Heggumbakken har gang- og sykkelvei – disse to veiene er de tryggeste 
alternativene til Spikkestadveien for gående og syklende). 

• Langsmed Mølleveien og Underlandsveien. 
• Langsmed Hurumveien retning Åros, fra Bjørnstadkroken. 

 
Åros: Høvik, Båtstø, Frydenlund, Åros og Follestad. 
Åros-området omfatter et ganske stort areal med dårlig gang- og sykkelveiforbindelse 
mellom tettstedene. Det er få offentlige bygninger og begrenset med næringsliv. Mange 
pendler fra og gjennom området retning Røyken sentrum og Slemmestad for å reise videre 
retning Drammen og Oslo. Viktige steder innbefatter: 

• Barnehager og skoler (Frydenlund Kanvas-barnehage, Nedre Høvik FUS barnehage, 
Spiren barnehage, Utsikten familiebarnehage og Frydenlund skole). 

• Knutepunkter for kollektivtrafikk (bussrute 81, 84 og ekspressbuss til Oslo). 
• Næringsliv (Follestad industriområde, noen mindre bedrifter). 
• Tilgang til skog og mark (Oslofjorden, Skogsborg, Høvikvollen, kyststien). 
• Helsetjenester (tannlege og legekontor). 

 
Svært mange sportssyklister sykler gjennom Åros-området på vei til eller fra Hurum. Noen 
pendlere velger også sykkel fremfor bil eller buss. Et eget sykkelfelt på Hurumveien og 
Sundbyveien ville trolig bli brukt av så vel sportssyklister som pendlere. Topografien i Åros 
er som i Midtbygda variert med mange oppover- og nedoverbakker. Selve Åros sentrum 
ligger på en flate uten mye stigning opp mot skolen, men omkringliggende boområder 
ligger i høyden rundt. Følgende viktige strekk mangler trygge løsninger for syklistene: 

• Hurumveien fra Ølstad til krysset med Sundbyveien. 
• Langsmed Follestadveien. 
• Fra Åros sentrum til Sætre. 
• Langsmed Sundbyveien til Slemmestad. 

 
Slemmestad: Berger, Ødegården, Slemmestad, Dambo, Østskogen, Bødalen, Nilsemarka, 
Fossum, Auke, Torvbråten og Nærsnes. 
Det mest folkerike området i kommunen er Slemmestad-området. Topografien er krevende 
med mange stigninger, spredt bebyggelse og få alternativer til privatbilismen for jobb- og 
fritidsreiser. For de som bor i sentrum av Slemmestad (rundt Rortunet), kan de fleste reiser 
dekkes av sykkel og kollektivtrafikk. Innen en radius på cirka en kilometer rundt Rortunet 
når man følgende funksjoner: 
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• Barnehager og skoler (Slemmestad barnehage, Slemmestad barneskole, 
Slemmestad ungdomsskole). 

• Knutepunkter for kollektivtrafikk (ferje til Oslo, buss retning Drammen og Oslo). 
• Næringsliv (Rortunet, gamle Slemmestad, Bjerknes). 
• Tilgang til skog og mark (Oslofjorden, geologiske funn, kyststien). 
• Helsetjenester (tannlege og legekontor). 
• Kirke- og kulturtilbud (Sekkefabrikken, hovedbiblioteket, kulturskolen, Slemmestad 

kirke). 

Øvrige offentlige instanser, som Sydskogen skole, Torvbråten skole og Nærsnes skole har 
gode gang- og sykkelveiforbindelser fra boområdene rundt. Derimot er det et prekært 
behov for tryggere skoleveier i Bødalen og langsmed Bøveien (egner seg ikke for sykling i 
dag). Resterende barnehager er Furulia familiebarnehage, Lykkeliten, Maurtoppen, 
Morbergtoppen FUS-barnehage, Nærsnes barnehage, Sydskogen barnehage, Torvbråten 
Kanvas-barnehage og Utforskeren Kanvas-barnehage. Som for de øvrige kretsene er gang- 
og sykkelforbindelsen innad i tettstedene god, men følgende strekk mangler trygge gang- 
og sykkelforbindelser: 

• Torvbråten. 
• Mellom Nærsnes og Slemmestad. 
• Mellom Bødalen og Midtbygda langsmed Slemmestadveien. 
• Langs Bøveien ned til Slemmestadveien. 

 

 

Fortauet langs Slemmestadveien fra Slemmestad til Bødalen. Foto: Sally Thorbjørnsen 
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4. Hovedsykkelveinett 
Strategi: Røyken kommune skal på sikt bygge ut et sammenhengende hovedsykkelveinett 
som binder sammen alle tettstedene i kommunen og som også binder oss sammen med 
sykkelveinett i nabokommunene. 

Røyken kommune har definert et hovedsykkelveinett og strekningene som skal inngå i 
dette. Hensikten med å definere et slikt hovedsykkelveinett har vært å binde sammen 
kommunens tettsteder slik at man på en trygg og tidseffektiv måte kan utføre dagligdagse 
gjøremål med sykkel. Hovedsykkelveinettet binder også Røyken sammen med 
nabokommunene og sørger for sikker sykkeladkomst til kollektivknutepunkt (tog, buss og 
ferje). Kommunen ønsker med dette å legge til rette for at alle reiser kan tas med sykkel; 
enten med bare sykkel eller med sykkel i kombinasjon med andre transportmidler. 
 
Det er en målsetting at alle barn og unge skal ha mulighet til å kunne gå og sykle til skole og 
fritidsaktiviteter innenfor en avstand på ca. 5 km. I Barnas transportplan3 er det lagt frem 
en intensjon om at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen. Satsing på trygge og sikre 
skoleveger vil bidra til at flere barn og unge kan gå og sykle til skolen i stedet for å bli kjørt 
med bil. Hovedsykkelveinettet skal være bærebjelken i kommunens sykkelveinett. Det bør 
være et parallelt tilbud til gående.  
 
Sykkelveinettet skal også være et tilbud ved jobbreiser. Voksne på vei til jobb har andre krav 
til reisen enn barn og unge på vei til skole. Reisetiden til jobb er avgjørende for valg av 
transportmiddel, og dette må det tas hensyn til ved utforming av sykkelveinettet. 
 
Samlet strekning for hovedsykkelveinettet innenfor kommunegrensene er 62,5 km, hvorav 
20,6 km er på kommunal vei, 40,7 km på fylkesvei og 1,3 km på riksvei (rv. 23 
Spikkestadveien). En alternativ rute mellom Spikkestad og Hyggen på Ovnerudveien 
(kommunal vei, 2,2 km) og på sti/turvei (0,5 km) fram til Allegodtveien i Hyggen er med i 
denne oversikten. 
 
I tillegg ligger deler av det definerte hovedsykkelveinettet utenfor Røyken kommunes 
grenser. Det gjelder 2,7 km i Asker kommune (Røykenveien 0,8 km og Rustadveien 1,9 km) 
samt 0,9 km i Lier kommune (450 m på riksvei Røykenveien og 450 m på fylkesvei 
Grimsrudveien). 
 
Totalt er det beskrevne hovedsykkelveinettet 74,4 km langt. Det definerte 
hovedsykkelveinettet er vist i rødt på kartet nedenfor. Eksisterende gang- og sykkelveier er 
markert med gult.  
 
På oppdrag fra kommunen utarbeidet Asplan Viak vinteren 2017 en rapport om 
hovedsykkelveinettet i Røyken (vedlegg 3). Rapporten beskriver hvilke løsninger som vil 
fungere best for å få opp sykkelandelen langs hovedsykkelveinettet og omhandler både 
systemløsninger for strekninger og utforming av kryss og krysningspunkter, samt andre 
tiltak som kan gi mer sykling. I rapporten anbefales separat veianlegg som primær løsning 
for hovedsykkelveinettet. Dette omfatter sykkelvei med fortau og kombinert gang- og 
sykkelvei. For gangtrafikken innenfor hovedsykkelveinettet anbefales fortau langs sykkelvei, 
og kombinert gang- og sykkelvei. Videre anbefales det at det bygges sykkelvei med fortau 
på de deler av hovedsykkelveinettet som ligger inne i og i randsonen til tettstedene i 
kommunen. 
 
På deler av hovedsykkelveinettet hvor det er begrenset biltrafikk anbefales blandet trafikk 
som primær løsning. Slike strekninger bør ha fartsgrense 30 km/t, maks. 40 km/t. For en 
                                                            
3 Eget kapittel i Nasjonal transportplan 2018 - 2029 for barn og unge. 
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komplett oversikt over forskjellig typer veianlegg for gående og syklende se Asplan Viaks 
rapport side 11-14 (vedlegg 3). Når det gjelder kryssløsninger anbefales det at syklende som 
sykler på separat anlegg parallelt med forkjørsvei gis forkjørsrett ved at kryssende 
sekundære veier vikepliktsreguleres. I større kryss hvor det er betydelig biltrafikk anbefales 
at syklende på separat anlegg skal vike. For en komplett oversikt over forskjellig typer 
kryssløsninger og systemløsninger se Asplan Viaks rapport side 15-20 (vedlegg 3). 
 
Det presiseres at de anbefalte løsningene fra Asplan Viak kun er en utredning som viser de 
absolutt optimale løsningene for syklister. På grunn av de høye kostnadene en slik 
utbygging vil medføre er det ikke realistisk å se for seg hele hovedsykkelveinettet utbygd 
etter slike standarder i nærmeste framtid. Rapporten skal brukes av Røyken kommune for å 
kunne prioritere, kostnadsberegne og planlegge for en gradvis bedre tilretteleggelse for 
syklister i kommunen. 
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5. Prioriteringer i sykkelsatsingen i Røyken kommune 
Strategi: Øke sykkelandelen i Røyken ved å gjøre følgende prioriteringer: 

- Planlegge både for hverdagssyklisten og transportsyklisten. 
- Prioritere de områdene i kommunen med flest innbyggere først da det er her 

potensialet for økt sykkelandel er størst. Dette inkluderer å binde de største 
tettstedene sammen. 

- Sikre trygg sykkelvei inn til de største arbeidsstedene og andre viktige målpunkter. 
- Tiltak fra trafikksikkerhetsplanen. 

5.1. Hvilke syklisttyper vi ønsker å prioritere i Røyken 
Vi kan dele syklistene opp i tre forskjellige syklisttyper; hverdagssyklist, transportsyklist og 
fritidssyklist. Røyken kommune ønsker i utgangspunktet å øke sykkelandelen innenfor alle 
disse typene reiser. Det må imidlertid gjøres en prioritering da sykkeltiltak er dyre og det 
ikke finnes midler til å få gjennomført alle tiltak som trengs for å få trygge og lett 
framkommelige sykkelløsninger både i og mellom tettstedene i kommunen.  

Undersøkelser har vist at det er størst potensiale for å øke sykkelandelen blant 
hverdagssyklister på kortere strekninger. I følge de nasjonale reisevaneundersøkelsene 
(RVU), er ca. 50 prosent av alle bilførerreiser kortere enn 5 km. I snitt er slike turer 2-2,5 km 
og det antas at flesteparten gjennomføres i nærmiljøet. Det er derfor et stort potensiale for 
å overføre en del av de korte bilførerreisene til sykkel. Dette inkluderer også barn og unge 
på vei til skole og fritidsaktiviteter, og er i tråd med prioriteringene som gjøres i Røyken 
kommunes trafikksikkerhetsplan (vedlegg 4), der et av satsningsområdene er «trygg vei til 
skole og fritidsaktiviteter for barn og unge». Både i et trafikksikkerhetsperspektiv og for å 
øke sykkelandelen i kommunen vil det derfor være hensiktsmessig å prioritere 
hverdagssyklistene når det gjelder gjennomføring av sykkeltiltak. Strekninger som defineres 
som skolevei, eller strekninger som fører til viktige fritidsmålpunkt, som Røykenbadet, 
kulturskolen eller ROS Arena, vil derfor ha høy prioritet.  

I vår kommune er det imidlertid allerede relativt godt tilrettelagt for sykkel og gange innad i 
tettstedene (se kap 3.3 om status i de forskjellige tettstedene) og med noen unntak er det 
trygt å sykle til skolen for de fleste barneskoleelevene. De som bor lenger unna skolene enn 
4 km blir også tilbudt gratis skoleskyss. Arbeidet for øke sykkelandelen blant 
hverdagssyklister vil derfor i stor grad dreie seg om mindre og billigere tiltak innen drift og 
vedlikehold, holdningskampanjer, merking og skilting etc.  

Fordi kommunen er godt på vei i tilretteleggingen for hverdagssyklister har vi mulighet til å 
fokusere på transportsyklister i tillegg. Det bør gjøres en innsats for å legge til rette for rask 
og trygg framkommelighet mellom tettstedene og mot nabokommunene. Dette er lengre 
strekninger som krever lang planlegging og store investeringer. Det bør imidlertid settes i 
gang et arbeid med regulering og utbygging på de av disse strekningene der 
sykkelpotensialet er størst. På kort sikt kan det gjennomføres tiltak som «del veien»-skilting, 
skilting av alternative, tryggere ruter mellom tettstedene osv. 

Tredje (og siste) prioritering av syklisttyper er fritidssyklistene. Hurumhalvøya rundt er en 
populær rundtur for fritidssyklister og både Kjekstadmarka og den tidligere 
jernbanetraseen mot Lier er fine turmål, som også fungerer fint på sykkel. Det er vist at når 
man begynner å bruke sykkel i fritiden er det også større sannsynlighet for at man tar i bruk 
sykkel til skole, jobb, butikken osv. Å tilrettelegge for fritidssyklisten har derfor også en 
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funksjon for få opp sykkelandelen. De fleste tiltakene som gjøres for å øke andelen 
hverdagssyklister og transportsyklister vil imidlertid også gjøre det tryggere og lettere 
framkommelig for fritidssyklisten. Dette gjelder spesielt tilrettelegging mellom tettstedene, 
skilting og andre informasjonstiltak. 

5.2. Hvilke områder og strekninger vi ønsker å prioritere i Røyken 
Kommunen må prioritere de områdene og de strekningene der sykkelpotensialet er størst. 
Det er særlig tre faktorer som påvirker sykkelpotensialet i et område eller på en strekning:  

- Antall innbyggere i et område 
Det vil være størst potensiale for øke sykkelandelen ved å legge til rette for sykling der det 
bor mange mennesker. Dette innebærer å legge til rette for sykling både innad i disse 
tettstedene og til/fra disse tettstedene. Det tettstedet i Røyken kommune med flest 
innbyggere er Slemmestad/Bødalen/Nærsnes (6882 innbyggere per 1. januar 2016). 
Deretter kommer Spikkestad med 4085 innbyggere og Røyken/Midtbygda med 3560 
innbyggere. Å binde disse tre tettstedene sammen, samt legge godt til rette for sykling 
innad i disse tettstedene har derfor høy prioritet. 

- Antall arbeidsplasser i et område 
Vi vet at svært mange pendler både inn og ut av kommunen for å arbeide. 46 % av 
arbeidsplassene i kommunen er besatt av innpendlere (spesielt fra Drammen, Asker og 
Hurum), mens 73 % av de sysselsatte i Røyken kommune pendler ut av kommunen til jobb i 
fortrinnsvis Oslo, Asker, Bærum, Drammen og Lier (Nærings- og innovasjonsplan for 
Røyken kommune 2016-2020).  Flere arbeidspendlere som pendler inn til/ut av kommunen 
eller mellom tettstedene i kommunen oppgir at de ønsker å sykle, men at det føles svært 
utrygt på mange av fylkesveiene i kommunen. Det finnes derfor et stort uforløst potensiale 
i øke sykkelandelen ved å gjøre det trygt og attraktivt å sykle i områder med mange 
arbeidsplasser og på strekninger som leder inn mot disse. 

Områder der det finnes mange arbeidsplasser i Røyken sammenfaller for en stor del med 
de tettstedene med flest innbyggere; Slemmestad har mange arbeidsplasser ved bl.a. 
skoler, barnehager og flere mindre bedrifter i Slemmestad sentrum, Spikkestad har mange 
arbeidsplasser ved bl.a. Elopak, skoler, barnehager og bedriftene som ligger i sentrum og 
Røyken/Midtbygda har bl.a. mange arbeidsplasser ved Rådhuset, Bråset, skoler, 
barnehager, Røykensenteret og NAV-huset.  

I tillegg arbeider det ca. 500 personer ved Auvi langs Hyggenveien. Å binde Auvi sammen 
med Røyken sentrum på en trygg måte bør derfor også prioriteres.   

- Strekninger som leder inn mot viktige målpunkter  
Det er et mål at innbyggerne i kommunen skal kunne bruke sykkel til de fleste formål i 
hverdagen. Det skal være mulig å sykle trygt til butikk, post, skole, barnehage, arbeid og 
fritidsaktiviteter. Disse målpunktene vil for en stor del fanges opp gjennom å prioritere 
større tettsteder og arbeidsplasser (se over). Spesifikke målpunkter som er verdt å nevne i 
Røyken er togstasjonene, havna i Slemmestad, alle skolene og barnehagene, handelssentra, 
Røykenbadet og ROS Arena.  

5.3. Prioriteringer fra trafikksikkerhetsplanen 
Strategidelen til trafikksikkerhetsplanen (vedlegg 4) beskriver hvordan tiltak prioriteres i 
trafikksikkerhetssammenheng. Det benyttes her objektive kriterier som trafikkmengde, fart, 
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ulykker, belysning osv. Skoleveier prioriteres ekstra høyt. Disse kriteriene bør også tas i 
betraktning for å vurdere infrastrukturtiltak i handlingsplanen for sykkel. Dette for å sikre at 
vi når målet om at antall alvorlige sykkelulykker ikke skal øke når sykkelbruken øker. 

 

Sykkelparkering utenfor Slemmestad ungdomsskole. Foto: Kari Anne Støyl. 
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6. Sykling og helse 
Strategi: Synliggjøre sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse slik at innbyggerne 
motiveres til å velge sykkel framfor bil på en eller flere av reisene de gjør i løpet av en dag.  

Det er en klar sammenheng mellom helse og fysisk aktivitet. Man holder seg friskere når 
man sykler. Risikoen for sykdommer (spesielt hjerte- og karsykdommer) reduseres kraftig, 
samtidig som livskvaliteten øker og forventet levealder øker. Mosjon demper også stress og 
virker positivt på psyke. Økt sykkelbruk gir dermed mindre sykefravær. 

Sykling egner seg godt som transportmiddel i hverdagen, ikke minst fordi aktiviteten ikke 
utsetter kroppen for de samme belastningsskader som jogging og mye annen idrett.  

Helsedirektoratet anbefaler 60 minutters moderat fysisk aktivitet daglig for barn og unge og 
30 minutter for voksne. Veldig mange av oss kan få unna disse minuttene ved å bytte ut 
bilen med sykkel på en eller flere av reisene vi gjør i løpet av en dag, for eksempel til jobb, 
skole, butikken eller togstasjonen. Rapporten “Vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved 
fysisk aktivitet” fra Helsedirektoratet viser at helseeffekten ved fysisk aktivitet som sykling 
og gåing, er 10 ganger høyere enn det som har kommet fram ved tidligere beregninger. 
Sykler du til jobben, får du åtte år lenger med god livskvalitet, sammenlignet med 
stillesitterne.  

Røyken kommunes sykkelstrategi vil være en del av kommunens folkehelsearbeid. 
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer 
som direkte eller indirekte påvirker helsen. Gjennom blant annet en sykkelstrategi ønsker 
Røyken kommune å gjøre det enklere for kommunens innbyggere å velge helsevennlig. Det 
innebærer at innbyggerne beholder friheten til å velge samtidig som de helsevennlige 
valgene gjøres mer attraktive og lettere tilgjengelig. Folkehelsepolitikken er et ansvar på 
tvers av sektorer og samfunnsområder. 
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7. Virkemidler 
Strategier: Øke sykkelandelen i Røyken gjennom å: 

- Ivareta et godt samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og stat, innad i 
kommuneadministrasjonen og med andre aktører, som VIVA-IKS, lokale idrettslag, 
foreldreutvalg, Oslofjorden friluftsråd og næringslivet. 

- Påvirke holdninger, adferd og trafikkultur slik at kommunens innbyggere velger 
miljøvennlige reisevalg. 

- Legge bedre til rette for sykling gjennom fysiske tiltak, som utbygging av nye gang- 
og sykkelveier, sykkelparkering, drift og vedlikehold av eksisterende anlegg, skilting 
osv. 

Fagmiljøene påpeker at det ikke finnes godt nok grunnlag for å si hvilke virkemidler som 
bidrar mest til en økning i sykkelandelen. Samtidig viser evalueringer av norske og 
utenlandske sykkelbyer at systematisk satsing og kombinasjon av virkemidler er viktig for å 
øke sykkelbruken og fremme sykkel som transportform. Røyken kommune følger Statens 
vegvesens valg av innsatsområder. Det foreslås planlegging av virkemidler innenfor 
følgende tre områder: 

• Samarbeid og organisering. 
• Kommunikasjon og mobilitetspåvirkning. 
• Fysisk tilrettelegging. 

 

Enno Swets, vinneren av sykle til jobben-aksjonen 2017. Til venstre, Christine Hansen fra Bedriftsidretten og 
ordfører Eva Norén Eriksen. Foto: Sally Thorbjørnsen. 

 

7.1. Samarbeid og organisering 
Det offentlige vegnettet eies av Staten, fylkeskommunen og kommunene. Et nasjonalt mål 
om 8 prosent sykkelandel innebærer en forsterket samlet innsats fra alle tre. Lokalt 
samarbeider Røyken kommune også tett med omkringliggende kommuner, spesielt med 
Asker og Hurum. 
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Statens vegvesen (SVV) sin rolle i dette samarbeidet er å bistå med kompetanse, verktøy og 
kunnskap. På sitt eget vegnett skal de legge til rette for sykling. Gjennom Sykkelbynettverket 
skal de være en pådriver for økt bruk av sykkel ved å spre kunnskap om sykling og 
sykkeltiltak. Fylkeskommunen fordeler midler og prioriterer tiltak og innsats mellom de 
enkelte kommunene i fylket. De er også er en viktig kunnskapsleverandør til kommunen og 
påser at tiltak tar hensyn til behov og utfordringer i omkringliggende kommuner. Et slikt 
trepartssamarbeid sikrer kunnskapsoverføring og at investert kapital ivaretas. 

Kommunen må sikre samarbeidet med fylkeskommune og stat om sykkelsatsing gjennom å 
involvere Buskerud fylkeskommune (BFK) og SVV i alle relevante prosesser, slik som 
utarbeidelse av strategier, planer og utbyggingsprosjekter. BFK og SVV har gjennom 
sykkelbygdavtalen forpliktet seg til å bidra med sin kunnskap og erfaring på 
sykkelplanlegging. Det er viktig med et godt samarbeid for å jobbe mot en helhetlig 
tilrettelegging for sykkel både på kommunale, fylkeskommunale og statlige veier.  

Drift og forvaltning av kommunale veier i Røyken kommune har siden 2015 vært satt ut til 
det interkommunale selskapet VIVA-IKS, som eies av Røyken, Hurum og Lier kommuner. 
VIVA-IKS er derfor en svært sentral samarbeidsaktør når det gjelder sykkelarbeidet i 
kommunen og må involveres og konsulteres i alle prosjekter som involverer sykkel.  

Videre har Røyken kommune flere private aktører som samarbeidspartnere lokalt og 
regionalt, eksempelvis lokale idrettslag, foreldreutvalg, Oslofjorden friluftsråd, 
næringsrådet mv. Formelle og uformelle samarbeidsformer betinger ikke nødvendigvis økte 
kostnader (sykkelbygdavtale, høringsrunder mv.), men kan gjennomføres innenfor 
eksisterende økonomiske rammer. 

For å oppnå målet om 25% økning av sykkelbruken i Røyken innen 2020 må også 
samarbeidet internt i kommunens administrasjon ivaretas. Sykkelstrategiens mål og visjon 
må deles av hele kommunens administrasjon og innspill fra ulike enheter må hentes inn. 
Videre ses sykkelstrategien i sammenheng med øvrige kommunale oppgaver slik som 
eksempelvis forebyggende helsearbeid og byggesaksbehandling. 

Handlingsplanen for sykkel bør årlig gjennomgås i et bredt forum bestående av 
representanter fra kommuneadministrasjonen, VIVA-IKS, FAU, idrettslag, næringsrådet, 
BFK, SVV og evt. andre interesserte for å sikre bred medvirkning. Med tanke på 
kommunesammenslåing med Asker og Hurum i 2020 er det også viktig at disse allerede nå 
involveres i sykkelarbeidet i Røyken.  

7.2. Kommunikasjon og mobilitetspåvirkning 
Kommunen med sine samarbeidspartnere ønsker å skape større bevissthet i befolkningen 
når det gjelder valg av reisemiddel. Som tidligere nevnt er ca 50 % av alle bilreiser kortere 
enn 5 km. Sykkel og gåing bør være det foretrukne reisemidlet for reiser under 5 km. 

I følge adferdsforskning er kommunikasjon avgjørende for å påvirke adferd (det holder 
altså ikke med kun tilrettelegging). Det hevdes at folk i hovedsak foretar seg tre typer 
vurderinger før de gjør et valg: 

• Overveier egne fordeler og ulemper. 
• Tenker gjennom hva andre mener. 
• Avveier om de faktisk er i stand til å gjennomføre handlingen. 

Kunnskap om sammenhengene mellom sykling, helse og miljø må kommuniseres. Videre 
har kommunen en viktig rolle i å informere om eksempelvis tilgjengelige sykkelruter, hvor 
man kan sette fra seg sykkelen, hvilke muligheter for tilbakemelding på tilstand på gang- og 
sykkelvegene som finnes mv.  
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Statens vegvesen foreslår følgende inndeling i målgruppe og type informasjon i 
kommunikasjonsarbeidet: 

Målgruppe  Type informasjon / påvirkning  
Enkeltpersoner  • Dokumentert helsegevinst (fysisk og mentalt).  

• Økonomisk gevinst.  
• Miljøgevinst og tidsgevinst (raskere å sykle enn man tror).  
• Trend i tiden – hva andre mener. Det har aldri vært så trendy som nå å 

hold seg i form.  
• Gjøre det enkelt å velge sykkel. Informere om trafikkregler, skiltede ruter, 

lage kart osv). Digitale kartløsninger som viser G/S-veger og kan beregne 
sykkeltider på lik linje med løsninger for bil.  

• Sørge for lokal medvirkning under planlegging av anlegg, og vi må 
markedsføre anleggene når de står ferdig.  

• Informasjon om trygg sykkelrute. Oppsøkende virksomhet i folks 
nærområder. 

Bedrifter  • Informere om dokumentert lønnsomhet av at ansatte sykler til jobb (Eks. 
redusert sykefravær og økt trivsel).  

• Sykler krever mindre parkeringsareal enn biler.  
• Omdømmegevinst for virksomheten (bla. miljøprofilering og attraktiv 

arbeidsplass).  
• Sertifiseringsordning av sykkelvennlig arbeidsplass  

Beslutningstakere  • Tydeliggjøre stor samfunnsøkonomisk gevinst ved økt sykkelbruk på 
bekostning av bilbruk. Viktige stikkord er: folkehelse, miljø og 
framkommelighet samt reduksjon i investeringsbehov for tyngre 
infrastruktur.  

• Formidle hensiktsmessighet ved å legge til rette for sykkelturisme. Sykling 
i ferie og fritid øker sjansen for at man sykler til arbeid.  

• Sykkelanlegg tar mindre areal enn bilveger.  
• Viktighet av å planlegge for kompakte byer og tettsteder. 

 

Ved å kommunisere informasjonen listet opp i tabellen over ønsker man å oppnå en 
mobilitetspåvirkning. Som SVV påpeker i sin nasjonale sykkelstrategi handler 
mobilitetspåvirkning i stor grad om kommunikasjonsrettede tiltak rettet mot å fremme 
miljøvennlig transport og begrense bilbruk.  

 

7.3. Fysisk tilrettelegging 
Holdningsundersøkelser viser at flere ville ha syklet dersom tilrettelegging av de fysiske 
omgivelsene hadde vært bedre. Det er viktig at sykkel som reisevalg føles lystbetont. Det er 
derfor avgjørende å utforme anlegg som fremstår som attraktive, funksjonelle, sikre og 
universelt utformet. Flere ville ha syklet dersom fysisk infrastruktur var bedre. 

Syklistene i Røyken kan grovt deles inn i følgende grupper: 

• Barn og unge som sykler til skole og fritidsaktiviteter. 
• Voksne som sykler til jobb eller kollektivknutepunkt som tar dem videre til jobb. 
• Sykling i fritiden for rekreasjon og trening. 
• Fulltidssyklisten (bruker nesten utelukkende sykkel som transportmiddel). 

For disse ulike gruppene vil det være forskjellige behov. Eksempelvis for barn og unge er 
det viktig at det jobbes med å sikre skoleveger. For pendleren vil fokus være på hvordan 
sykling og kollektivtrafikk kan supplere hverandre som et miljøvennlig alternativ til 
privatbilen (sykkelparkering, arealbruksmønster mv.).  
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7.3.1. Parkering 
For å gjøre det attraktivt å sykle er det viktig å legge til rette for sikker sykkelparkering. 
Parkeringen bør være overdekket/klimabeskyttet med mulighet for å låse fast/låse inn 
sykkelen, og kan ha utvidet servicetilbud som vannpost, luftpumpe, låsbare skap og/eller 
sykkelverksted. Med flere elsykler og transportsykler øker behovet for innendørs anlegg der 
sykkelen kan stå sikkert og tørt, og på sikt bør dette bli standard ved jernbanestasjoner og 
andre større kollektivknutepunkt. 

I tillegg til å legge til rette for sikker sykkelparkering har det i Norge blitt mer og mer vanlig 
å gjøre det vanskelig å få parkert bil. I Røyken er det tradisjon for å bruke bil rundt om i 
kommunen, og det er de aller fleste steder lett å finne gratis bilparkering. Røyken 
kommune har per i dag ingen kommunale parkeringsplasser som er avgiftsbelagt eller der 
det er satt tidsbegrensning, men det er avgiftsbelagt å parkere blant annet på BaneNOR sin 
pendlerparkering i Røyken sentrum og på parkeringen i Slemmestad sentrum.  

Røyken kommune er i ferd med å inngå et samarbeid med Asker kommune for håndheving 
av parkeringsbestemmelser. I den forbindelse vurderes det også innføring av 
avgiftsparkering eller annen form for regulering enkelte steder.  

 

Sykkelparkering ved Røyken stasjon. Foto: Sally Thorbjørnsen. 

Når det gjelder parkeringsbestemmelser for privatboliger setter Røykens kommuneplan 
allerede ganske strenge krav. Det er for eksempel satt maksimalt 1 parkeringsplass for hver 
3-roms leilighet eller større og maksimalt 0.7 parkeringsplass for hver 1- og 2– roms 
leilighet for sentrumsformål. For en oversikt over ytterligere parkeringsbestemmelser for 
Røyken kommune vises det til kommuneplanen.  
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De tre kommunene som skal inngå i Nye Asker (Hurum, Asker og Røyken) er nå i gang med 
utarbeidelsen av en felles kommuneplan. Parkeringsbestemmelser vil da bli samordnet for 
de tre kommunene, noe som kan ville innebære ytterligere begrensning av 
bilparkeringsplasser i Røyken.   

Det er viktig at vi i Røyken innser at for å øke sykkelandelen må man også være innstilt på å 
innføre begrensninger på bilbruk. Det bør vurderes videre hvordan man skal gå fram for å 
prioritere sykkel, gange og kollektiv på bekostning av bilbruk. Røyken kommune bør blant 
annet gå foran som et godt eksempel å innføre parkeringsbegrensninger ved egne 
virksomheter. 

7.3.2. Drift og vedlikehold 
Felles for alle gruppene er at det trengs økt satsing på drift og vedlikehold hos kommunale 
og regionale aktører. Det er kommunen som er ansvarlig for drift av kommunale veier, 
fylkeskommunen er ansvarlig for drift av fylkesveier og Statens Vegvesen er ansvarlig for 
riksveier. 

 

Vinterdrift av gang- og sykkelveier er viktig for øke sykkelandelen vintersti. Foto: Bente Støa 

I drift og vedlikehold av anlegg for gående og syklende bør det legges vekt på enhetlig og 
forutsigbar standard med god fremkommelighet og trafikksikkerhet. Driftsstandarden bør 
være høy for renhold, vinterdrift, oppmerking, vegetasjonsfjerning og reasfaltering, og det 
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bør gjøres jevnlige inspeksjoner av alle sykkelanlegg. Universell utforming må 
opprettholdes gjennom året (vinterdrift og vårrengjøring).  

Innspill fra innbyggerne er viktige i arbeidet med å identifisere feil og mangler langs gang- 
og sykkelveinettet i kommunen. Innspill til drift av kommunale veier sendes til VIVA-IKS, 
innspill til drift av fylkes- og riksveier sendes til Statens vegvesen. 

7.3.3. Utbygging av nye gang- og sykkelveier 
Røyken kommune har noe spredt bebyggelse, men flesteparten av kommunens innbyggere 
bor i områder med konsentrert tettstedsstruktur. Det er mellom tettstedene at sykling 
oppleves som mest utrygt da det flere steder mangler tilrettelegging for syklister 
(eksempelvis mellom Slemmestad og Midtbygda, Spikkestad og Hyggen, Nærsnes og 
Slemmestad mv.). Litt over 70% av de arbeidsaktive jobber utenfor Røyken, fortrinnsvis i 
Drammen, Lier, Asker, Bærum og Oslo. 

Nyere forskning fra Civitas (2012) viser at for å oppnå en høy sykkelandel er det viktig med 
et sammenhengende og godt utbygd sykkelnett. Når man spør de ansatte i Røyken 
kommune hva som skal til for at de skal begynne å sykle til jobb, peker også hele 38 % av 
de spurte på at sykkelveinettet må bedres. Når man ser bort ifra de som oppgir at det 
uansett ikke er aktuelt å sykle og kun ser på de som er åpne for å sykle mer, er det hele 
55% av disse som oppgir at hovedgrunnen til at de ikke sykler er mangelen på trygge 
sykkelveier. 

Disse tallene indikerer at det er et stort potensiale for å øke sykkelandelen i Røyken ved å 
bygge ut gang- og sykkelveier. Dette er imidlertid svært kostnadskrevende tiltak, som krever 
lang planlegging og det er viktig at man først og fremst prioriterer de strekningene der 
sykkelpotensialet er størst (se kapittel 5). Det er også viktig å legge til rette med mindre, 
rimeligere løsninger samtidig med at man arbeider med å få sykkelnettet ubygd.  

7.3.4 Mindre, rimelige sykkeltiltak 
Selv om utbygging av gang- og sykkelveier kanskje er det aller mest effektive tiltaket for å få 
opp sykkelandelen er det også mange andre, langt rimeligere, tiltak man kan gjøre for å 
legge til rette for sykling.   

Under følger noen eksempler på tiltak som vil komme alle syklister til gode: 

• Redusere hastighet til 30 og 40 km/t i gater med mange syklister og gående. 
• God skilting av sykkelruter. Ofte finnes det sikre, alternative sykkelruter som ikke 

alle vet om. Disse bør skiltes godt. 
• Gjøre tilgjengelig kart over sikre sykkelruter. 
• Skilting og merking av sykkelfelt, overganger mv. 
• Vikepliktsregulere sekundære veier som krysser gang- og sykkelveier. 
• Rydding av snarveier. 
• Sette opp «del-veien» skilt langs strekninger som oppfattes om utrygge, for 

eksempel Slemmestadveien og Hurumveien. 
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8. Sykkel i planarbeidet 
Strategi: Prioritere sykkel framfor bil i planarbeidet gjennom å fokusere på tilrettelegging 
for sykkel i kommuneplan, arealplaner, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. 

Nasjonalt legges det vekt på at all vekst i persontransport i byer og tettsteder skal tas med 
sykkel, gange og kollektivtransport og at transportsystemet skal være trafikksikkert, effektivt 
og miljøvennlig. Disse målene videreføres i Røykens kommuneplan. For å oppnå dette er 
det nødvendig at areal- og transportbruken sees i sammenheng og at man konsentrerer 
utbyggingsmønsteret om de viktigste tettstedene.  

Statens vegvesen vektlegger i sin nasjonal sykkelstrategi 2014 – 2023 at de vil bidra til at 
kommuner og fylkeskommuner vedtar lokale mål om andelen sykkelturer og utarbeider 
lokale og regionale strategier og handlingsplaner. Dette gjøres blant annet ved å inngå 
sykkelby-/bygdavtaler der både stat, fylke og kommune forplikter seg til å arbeide for en økt 
sykkelandel. 

Sykkelstrategien med handlingsplan er et første skritt i arbeidet med sykkelsatsing i Røyken 
etter at sykkelbygdavtalen ble inngått med BFK og SVV i 2016. Sykkelfokuset må heretter 
innarbeides videre både i kommuneplan, kommuneplanens arealdel, områdeplaner og 
detaljreguleringer. Kommuneplanen for Røyken vil ikke revideres før sammenslåing til ny 
kommune. Det at både Røyken og Asker er sykkelbygd/sykkelby er med på å legge et godt 
grunnlag for en solid satsing på sykkel i den nye kommunen.  

 

Sykkelutlån ved Knuseriet i Slemmestad. Foto: Morten Flaten. 
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Allerede i dag legges det stor vekt på sykkel i kommunal planlegging i Røyken. 
Tilrettelegging for sykkel skal være sentralt i arealplanlegging og i arbeidet mot en nullvekst 
i personbiltrafikken i Røyken kommune. Gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler kan 
kommunen legge premisser for sikring av areal og opparbeidelse av gang- og sykkelveg. 
Kommuneplanen legger opp til en oppgradering av dagens gang- og sykkelveger, samtidig 
som vi skal forbedre og jobbe mot et sammenhengende sykkelvegnett. 

Kommuneplan for Røyken 2015 – 2027 legger også føringer for at sykkelparkering i større 
grad skal kunne erstatte bilparkering i sentrale boområder i tråd med samordnet areal- og 
transportplanlegging. Utarbeidelse av gang- og sykkelveg må følge Røyken kommune sin 
vei- og gatenormal. Målet i vei- og gatenormalene er at det skal bli tryggere og mer 
attraktivt å sykle i Røyken kommune. For å sikre økt bruk av sykkel må det i planarbeid på 
kommuneplannivå legges klare føringer for reguleringsplaner og byggeprosjekter. For at 
man skal kunne begrense tilrettelegging for privatbil i arealplanlegging er det nødvendig at 
et trygt sykkelvegnett allerede er etablert. Det krever langsiktig planlegging å utarbeide et 
slikt sammenhengende og veletablert sykkelvegnett.  

En stor del av syklingen i kommunen foregår på fylkesveger og kommunale veger. Etter 
forvaltningsreformen har fylkeskommunene fått økt ansvar for å beslutte, finansiere og 
gjennomføre sykkeltiltak langs fylkesvegene. Fylkeskommunene har betydelig innflytelse 
over budsjett til både veg- og kollektivtrafikk, samt funksjon som vegholder. Dette gir 
fylkeskommunene mulighet til å foreta helhetlige prioriteringer mellom 
samferdselssektoren og andre sektorer. Kommunene har den formelle planmyndighet og 
tilsvarende ansvar som fylkeskommune for det kommunale vegnettet. Det er derfor 
avgjørende at innsatsen for økt sykling er ønsket lokalt og regionalt, og at dette følges opp 
med forankring i plan- og budsjettprosesser både på fylkesnivå og på kommunalt nivå. 
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9. Handlingsplan 
Handlingsplanen til sykkelstrategien er et levende dokument som må revideres årlig. Dette 
gjøres gjennom en årlig gjennomgang i en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
kommuneadministrasjonen (plan, samferdsel og miljø), VIVA-IKS, FAU, idrettslag, 
næringsrådet, BFK, SVV og eventuelt andre interesserte. Med tanke på 
kommunesammenslåing med Asker og Hurum i 2020 er det også viktig at disse involveres i 
den årlige revideringsprosessen. Revisjonen skal gjøres før høstens budsjettforhandlinger, 
slik at tiltak kan innarbeides i budsjett for forekommende år. Revidert handlingsplan 
behandles politisk i utvalg for miljø, klima og samferdsel, formannskap og kommunestyre. 
De ansvarlige for de ulike vedtatte tiltakene fra handlingsplanen følges opp gjennom året av 
miljø og samferdsel i kommuneadministrasjonen. Øverst ansvarlig for handlingsplan for 
sykkel er rådmann. 

Handlingsplanen skal svare på de seks strategiene fra sykkelstrategien: 

1) Bygge opp et solid datagrunnlag for sykkelbruk i Røyken kommune, som kan hjelpe 
oss å sette ambisiøse, men realistiske mål samt gjennomføre de riktige tiltakene for 
økt sykkelbruk. 

2)  Røyken kommune skal på sikt bygge ut et sammenhengende hovedsykkelveinett, 
som binder sammen alle tettstedene i kommunen, og som også binder oss sammen 
med sykkelveinett i nabokommunene. 

3)  Øke sykkelandelen i Røyken ved å gjøre følgende prioriteringer: 
- Planlegge både for hverdagssyklisten og transportsyklisten. 
- Prioritere de områdene i kommunen med flest innbyggere først, da det er her 

potensialet for økt sykkelandel er størst. Dette inkluderer å binde de største 
tettstedene sammen. 

- Sikre trygg sykkelvei inn til de største arbeidsstedene og andre viktige målpunkter. 
- Tiltak fra trafikksikkerhetsplanen. 
4)  Synliggjøre sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, slik at innbyggerne 

motiveres til å velge sykkel framfor bil på en eller flere av reisene de gjør i løpet av 
en dag.  

5)  Øke sykkelandelen i Røyken gjennom å: 
- Ivareta et godt samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og stat, innad i 

kommuneadministrasjonen og med andre aktører, som VIVA-IKS, lokale idrettslag, 
foreldreutvalg, Oslofjorden friluftsråd og næringslivet. 

- Påvirke holdninger, adferd og trafikkultur slik at kommunens innbyggere velger 
miljøvennlige reisevalg. 

- Legge bedre til rette for sykling gjennom fysiske tiltak, som utbygging av nye gang- 
og sykkelveier, sykkelparkering, drift og vedlikehold av eksisterende anlegg, skilting 
osv. 

6)  Prioritere sykkel framfor bil i planarbeidet gjennom å fokusere på tilrettelegging for 
sykkel i kommuneplan, arealplaner, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. 

9.1 Datainnhenting  
For å kunne gjøre en evaluering av hvorvidt kommunen klarer å nå målene som er satt i 
kapittel 2.2. i sykkelstrategien trenger vi et solid datagrunnlag om sykkelvanene til Røykens 
innbyggere. En del data vil gjøres tilgjengelig i mars 2018 gjennom et tilleggsutvalg til den 
nasjonale reisevaneundersøkelsen. I tillegg bør vi fortsette å gjennomføre lokale 
reisevaneundersøkelser. Data kan også skaffes til veie gjennom å sette opp tellemaskiner 
ved strategiske tellepunkter, TØIs reisevaneapp sense.dat, ulykkesstatistikk fra legevakta 
osv.  
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Datainnhenting Kostnad Finansiering Ansvar Når 
Gjennomføre årlig reisevaneundersøkelse for 
egne ansatte 
  

0  Planavdelingen 

Årlig 

Gjennomføre årlig reisevaneundersøkelse i 
lokale bedrifter 0  Planavdelingen Årlig 

Lease 3 tellemaskiner for å sette opp i hvert av 
våre tre største tettsteder (Slemmestad, 
Spikkestad og Røyken) 

40 000 for 
installasjon, 
10 000 årlig i 
leasing-
kostnader RK Miljø/Samferdsel 2018 

Markedsføre TØIs reisevaneapp sense.dat for 
Røykens innbyggere 0  Miljø/Samferdsel 2018 
 

9.2 Fysisk tilrettelegging 
9.2.1 Planlegging og utbygging av nye gang- og sykkelveier 

Som nevnt har Røyken kommune et relativt godt utbygd gang- og sykkelveinett innad i 
tettstedene. Det mangler imidlertid mye for å binde tettstedene sammen på en trygg måte. 
Kommunen bør i samarbeid med fylkeskommunen jobbe systematisk i årene framover for 
å få på plass et sammenhengende hovedsykkelveinett mellom tettstedene. Dette er 
kostbart og må gjennomføres gradvis over mange år. 

Under er det oppgitt hvilke tiltak som skal gjennomføres i løpet av 2018 og 2019. I 2020 slås 
Røyken sammen med Asker og Hurum og videre tiltak må planlegges av den nye 
storkommunen. 

I kapittel 5 i sykkelstrategien er det beskrevet hvordan kommunen ønsker å prioritere 
arbeidet for økt sykling. Kort oppsummert prioriteres hverdagssyklister høyest etterfulgt av 
transportsyklister. Strekninger som defineres som skolevei og strekninger som binder 
sammen tettstedene våre har høy prioritet. Av disse strekningene ser vi på 
sykkelpotensialet for finne ut hvilke strekninger vi skal sette i gang med først. 
Sykkelpotensialet er høyest rundt de tettstedene med flest innbyggere eller i områder der 
det er mange arbeidsplasser eller viktige målpunkter. Tiltak som er prioritert i 
trafikksikkerhetsplanen får høy prioritet også i handlingsplanen for sykkel.  

I årene fram mot sammenslåing er det hovedprioritet å komme å i gang med regulering, 
grunnerverv og utbygging av gang- og sykkelveier langs Slemmestadveien fra Bødalen til 
Midtbygda og, langs Sundbyveien fra Nærsnes til Slemmestad. Slemmestadområdet er det 
området i kommunen med flest innbyggere og mange har behov for å komme seg både 
ned til Slemmestad med sine skoler, barnehager, arbeidsplasser, butikker, bibliotek, 
pendlerbåt osv. I tillegg trenger innbyggerne i Slemmestad å komme seg trygt mot 
Midtbygda/Røyken der blant annet rådhuset, Røyken videregående skole, togstasjon og 
Røykenbadet befinner seg. En annen prioritet er å sikre sammenhengende gang- og 
sykkelvei fra Røyken stasjon til Auvi med sine rundt 500 arbeidsplasser.   

Fram mot sammenslåing med Hurum og Asker skal det også gjøres et løft når det gjelder 
regulering av gang- og sykkelveier langs andre utvalgte traseer, slik at disse blir klare for 
utbygging til 2020. Dette gjelder Røykenveien, Rustadveien, Jakslandsveien og Sundbyveien 
fra Nærsnes til Morberg. 
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I trafikksikkerhetsplanen (vedtatt 15.06.2017) er det, i tillegg til traseene foreslått under, 
vedtatt å bygge flere fortau (bl.a. Bøveien, Bakkekroken, Sokkabekkveien, Bjørkeliveien, 
Ovnerudveien og Jakslandveien). Disse nevnes ikke i handlingsplanen for sykkel, da de 
vurderes å være trafikksikkerhetstiltak og ikke først og fremst tiltak for å øke sykkelandelen. 

Planlegging og utbygging av nye 
gang- og sykkelveier 

Veieier 

Kostnad Finansiering 

Vedtatt i 
andre 
planer? Ansvar Når 

Regulering av gang- og sykkelvei langs 
Slemmestadveien (fra Kiwi i Bødalen 
til Kornmagasinet i Midtbygda) 

BFK 

3 mill RK/(BFK?) 

Nei 
VIVA-
IKS 

2018 

Regulering og grunnerverv, gang- og 
sykkelvei langs Sundbyveien fra 
Morbergtoppen (der det nye 
boligfeltet på Morbergtoppen 
stopper) til Lyngveien 

BFK 

1 mill RK/(BFK?) 

Trafikk-
sikkerhets
planen 
(vedtatt i 
kommune
styret 
15.06.17) 

VIVA-
IKS 2018 

Regulering og prosjektering: Sikre 
sammenhengende gang- og 
sykkeltrasè fra Røyken stasjon til Auvi 

RK og 
SVV 

0,5 mill RK/(SVV?) 

Nei 
VIVA-
IKS 2018 

Regulering, grunnerverv og bygging 
av gang- og sykkelvei langs Bøveien 
fra Sydskogen til Slemmestadveien 

BFK 

14 mill BFK 

Høring: 
handlings-
program 
for sam-
ferdsel 
2018-2021 
BFK BFK 

2018-
2021 

Bygging av sammenhengende gang- 
og sykkeltrasè fra Røyken stasjon til 
Auvi 

RK og 
SVV 

5 mill RK og SVV 

Nei 
VIVA-
IKS 2019 

Bygging gang- og sykkelvei langs 
Sundbyveien fra Morbergtoppen (der 
det nye boligfeltet på Morbergtoppen 
stopper) til Lyngveien 

BFK 

10 mill 

RK (kan 
søkes 
tilskudd fra 
SVV) 

Nei 

VIVA-
IKS 

2019-
2020 

Bygging av gang- og sykkelvei langs 
Slemmestadveien, fra Kiwi i Bødalen 
til Kornmagasinet i Midtbygda 

BFK 

74 mill 

RK (kan 
søkes 
tilskudd fra 
SVV) 

Nei 

BFK 
2019-
2020 

Regulering av gang- og sykkelvei langs 
Røykenveien fra Askers grense til 
Slemmestadveien 

BFK 

0,5 mill RK/(BFK?) 

Nei 
VIVA-
IKS 2019 

Regulering og grunnerverv: gang- og 
sykkelvei langs Rustadveien 

BFK 
1 mill RK/(BFK?) 

Nei VIVA-
IKS 2019 

Regulering og grunnerverv av gang- 
og sykkelvei langs Hyggenveien fra 
Grimsrudveien til Auvi 

RK 

2 mill RK 

Trafikk-
sikkerhets
planen 
(vedtatt i 
kommune
styret 
15.06.17) 

VIVA-
IKS 2019 

Regulering og grunnerverv, gang- og 
sykkelvei langs Sundbyveien fra 
grendehuset i Nærsnes til 
Morbergtoppen 

BFK 

1 mill RK(BFK?) 

Trafikk-
sikkerhets
planen 
(vedtatt i 
kommune
styret 
15.06.17) 

VIVA-
IKS 2019 
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Oppfordre utbyggere til å lage en 
strategi for redusert bilbruk i 
prosjektene sine. Denne bør blant 
annet si noe om tilrettelegging for 
sykkel, redusert bilparkering og 
mulighet for bilpoolløsninger  0   

Plan- 
og 
bygges
ak 

Løpen
de 

Det skal i alle planer gjøres 
undersøkelser av bruk og behov for 
tilrettelegging for sykkel og gange (for 
eksempel kartlegging av barnetråkk). 
Dette skal vektlegges tungt i 
planarbeidet. 

  0  
Plan- og 
byggesak  

Løpen
de 

For å sikre at grønn mobilitet legges 
til grunn i plansaker og utvikling av 
tettsteder skal kommunens konkrete 
krav om tilrettelegging for sykling og 
prioritering av myke trafikanter 
defineres i oppstartsmøter.  0  

Plan- og 
byggesak  

Løpen
de 

 

9.2.2 Vedlikehold og drift 
Erfaringer fra skandinaviske byområder som har oppnådd høye sykkelandeler, tyder på at 
det er et effektivt tiltak å holde sykkelveiene sikre og framkommelige hele året (Akershus 
fylkeskommune 2015). VIVA-IKS har utarbeidet en driftstandard for kommunale veier i 
Røyken kommune (vedlegg 5). Her er det blant annet beskrevet rutiner for vinterdrift, 
vegetasjonsrydding og feiing av gang- og sykkelveier.  

VIVA-IKS gjør en løpende vurdering av standarden på gang- og sykkelveier og fortau i 
kommunen for å vurdere behov for reasfaltering og annet vedlikehold.  

Vedlikehold og drift Finansiering Ansvar Når 

Gjøre en gjennomgang av driftsstandarden for å 
vurdere behov for endringer 

Innenfor den 
eksisterende 
driftsrammen 
til VIVA-IKS VIVA-IKS 

2018 

Rydde vegetasjon langs gang- og sykkelveier der det 
er behov, for å øke sikt og attraktivitet 

Innenfor den 
eksisterende 
driftsrammen 
til VIVA-IKS VIVA-IKS Løpende 

Nyasfaltering gang- og sykkelvei langs 
Helledamsveien fra Bjørkeliveien til Bølstadveien 

Innenfor den 
eksisterende 
driftsrammen 
til VIVA-IKS VIVA-IKS 2018-2020 

Nyasfaltering gang- og sykkelvei langs 
Spikkestadveien fra Bølstadveien til litt forbi Bølstad 
terrasse 

Innenfor den 
eksisterende 
driftsrammen 
til VIVA-IKS VIVA-IKS 2018-2020 

Nyasfaltering gang- og sykkelvei langs 
Spikkestadveien fra Høyenhall til bekken 

Innenfor den 
eksisterende 
driftsrammen 
til VIVA-IKS VIVA-IKS 2018-2020 

Nyasfaltering gang- og sykkelvei fra Tors vei til 
Odins vei 

Innenfor den 
eksisterende VIVA-IKS 2018-2020 
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driftsrammen 
til VIVA-IKS 

Nyasfaltering gang- og sykkelvei i forlengelse av 
Rådyrveien 

Innenfor den 
eksisterende 
driftsrammen 
til VIVA-IKS VIVA-IKS 2018-2020 

 

 

Oppsprukket gang- og sykkelvei ved Rortunet i Slemmestad. Foto: Sally Thorbjørnsen. 

9.2.3 Parkering 
Trygg, smidig og tilgjengelig sykkelparkering er ofte kriterier som trekkes fram i 
spørreundersøkelser og oversikter over grunner til at folk er positive til sin sykkelstrekning. 
Hvis det derimot er dårlige parkeringsmuligheter er dette ofte oppgitt som grunn til at man 
lar være å sykle. Dermed er sykkelparkering en viktig faktor for å flere til å sykle i Røyken. Vi 
bør arbeide for at sykkelparkeringstilbudet blir utbedret ved kollektivholdeplasser, 
offentlige arbeidsplasser, skoler og idrettsanlegg. Kommunen bør også samarbeide med 
næringsliv, organisasjonsliv og statlige virksomheter om anlegg ved andre store målpunkt 
og arbeidsplasser.  

Tilgang og standard på sykkelparkering i Røyken begynner å bli bedre. Spikkestad stasjon 
har allerede fått et nytt sykkelparkeringsanlegg, og i 2017 vil også Røyken stasjon og havna i 
Slemmestad få utvidet sitt sykkelparkeringstilbud. Det er imidlertid et stort potensiale for 
forbedring, blant annet ved rådhuset og skolene i kommunen. 

Sykkelparkering Kostnad Finansiering Ansvar Når 
Det skal defineres en helhetlig design på 
sykkelparkering i Røyken 0  RK 

2018 

I samarbeid med fylkeskommunen og Brakar 
skal man gå igjennom behovet for etablering av 
sykkelparkering ved sentrale bussholdeplasser i 
kommunen. 0  BFK, RK 

2018 

Ny sykkelparkering ved rådhuset 170 000  
RK (søkt om 
halvparten i REAS 

2018 
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tilskudd fra 
SVV) 

100 nye sykkeloppstillingsplasser Midtbygda 
barneskole 80 000 

RK (søkt om 
halvparten i 
tilskudd fra 
SVV) REAS 2018 

65 nye sykkeloppstillingsplasser Spikkestad 
barneskole 45 000 

RK (søkt om 
halvparten i 
tilskudd fra 
SVV) REAS 2018 

70 nye sykkeloppstillingsplasser Frydenlund 
barneskole 50 000 

RK (søkt om 
halvparten i 
tilskudd fra 
SVV) REAS 2018 

15 nye sykkeloppstillingsplasser Slemmestad 
barneskole 12 000 

RK (søkt om 
halvparten i 
tilskudd fra 
SVV) REAS 2018 

Fire nye sykkeloppstillingsplasser Slemmestad 
barnehage 5 000 

RK (søkt om 
halvparten i 
tilskudd fra 
SVV) REAS 2018 

Montering av lås sykkelhotell Spikkestad stasjon 35 000 RK VIVA-IKS 2018 
Vurderes innføring av avgiftsparkering eller 
annen form for regulering på enkelte 
parkeringsplasser, og spesielt ved kommunale 

 

 

0  
Juridiske 
tjenester 2018 

 

9.2.4 Skilting, merking og informasjon 
Tydelig skilting og merking er viktig for å gjøre det enkelt for syklende å orientere seg, for 
sikkerheten og trygghetsfølelsen til både syklende og gående, og for å synliggjøre 
sykkelvegnettet for alle som bruker veien. Dagens skilting av sykkelvegnettet er relativt 
mangelfullt utbygd i Røyken og skiltene er ofte ikke synlige nok i trafikkbildet. Det bør 
brukes en skiltstørrelse som gjør skiltene lette å lese. Det må også legges vekt på synlig og 
konsekvent plassering i trafikkbildet. Det bør skiltes til fjernmål, nærmål og avstikkere fra 
sykkelvegnettet.  

Det bør også lages kart som gir god informasjon og oversikt over sykkelvegnettet. Kartet 
legges ut på nettsidene, og kan i tillegg trykkes opp i papirversjon, gjerne i kombinasjon 
med informasjon om sykkelparkering og kombinasjonsreiser. 

Skilting, merking og informasjon Kostnad Finansiering Ansvar Når 

Gå igjennom sykkelveinettet og lage en plan for 
skilting og merking av sykkelruter (konsulent) 
  

200 000 

RK (søkt om 
halvparten i 
tilskudd fra 
SVV) Miljø/Samferdsel 

Vår 2018 

Legge ut sykkelruter på nettsidene våre og printe ut 
kart og informasjon på papir 50 000 RK Miljø/Samferdsel 

Sommer/  
høst 
2018 

Oppfølging av plan for skilting og merking 170 000 

RK (søkt om 
halvparten i 
tilskudd fra 
SVV) VIVA-IKS 

2018-
2019 

Oppsetting av «Del veien skilt» lang fylkesveiene våre ? SVV SVV 2018 
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9.2.5 Annen fysisk tilrettelegging 
Mange små tiltak kan ofte være en effektiv måte å bedre attraktiviteten og sikkerheten for 
syklende. Dette gjelder særlig i tettstedsområdene, der sykkelvegnettet bør være finmasket 
og gjennomføring av en helhetlig standard vil ta tid. Eksempler på tiltak kan være 
sykkelprioritering i kryss, tilbaketrukket stopplinje, trafikkregulering for redusert biltrafikk 
eller –hastighet, eller belysning. I rapporten fra Asplan Viak (vedlagt) anbefales det at 
syklende som sykler på separat anlegg parallelt med forkjørsvei gis forkjørsrett ved at 
kryssende sekundære veier vikepliktsreguleres.   

Å identifisere, tilrettelegge og merke snarveier som binder sammen sykkelanlegg kan også 
være effektivt der dette er aktuelt. Regelmessige inspeksjoner av sykkelvegnettet kan 
avdekke behov for enkle tiltak og strakstiltak. 

Et annet tiltak som kan gjøre det mer attraktivt å velge sykkel er om det settes opp enkle 
service- og/eller vaskestasjoner med enkle verktøy, pumpe, mulighet til å henge opp 
sykkelen og eventuelt en vannslange ved viktige målpunkt, som togstasjoner, større 
arbeidsplasser osv. 

Annen fysisk tilrettelegging Kostnad Finansiering 
Vedtatt i 
andre planer Ansvar Når 

 
Vikepliktregulering av sekundære veier, som  
krysser gang- og sykkelveier – skilting og  
merking (ihht til (Asplan Viak sin rapport) 

 

200 000 RK 

Nei 

VIVA-
IKS 

2018 - 
2019 

Fartsreduksjoner langs 
Underlandsveien, Spikkestadveien 
gjennom Spikkestad sentrum og 
Sundbyveien 0  

Fartsreduksjo
n gjennom 
Spikkestadvei
en vedtatt i 
trafikksikkerh
ets-planen 

VIVA-
IKS 2018 

Belysning langs gangvei fra Sørmarka 
til Prestenga og fra Sørmarka til 
Grevlingveien, som beskrevet i 
trafikksikkerhetsplanen 1,28 mill RK 

Trafikk-
sikkerhetspla
nen (vedtatt i 
kommunestyr
et 15.06.17) 

VIVA-
IKS 

2018-
2019 

Vurdering og avklaring av 
kommunens ansvar for stier som er 
viktige skoleveier ihht 
trafikksikkerhetsplan 2017-2020 
Strategidel 200 000 RK 

Trafikk-
sikkerhetspla
nen (vedtatt i 
kommunestyr
et 15.06.17) 

VIVA-
IKS 2018 

Innkjøp av 10 servicestasjoner for 
sykkel til utplassering ved viktige 
målpunkter i kommunen 300 000 RK 

Nei 
VIVA-
IKS 2019 

Utrede muligheten for bilfri sone 
rundt skolene 0  

Nei Samfer
dsel 2018 

 

  



29 
 

9.3 Holdningskampanjer og motivasjon 
Parallelt med fysisk tilrettelegging må det arbeides med å fremme sykkelbruk og 
sykkelkultur gjennom et bredt spekter av kampanjer og aktivitetsskapende tiltak (se kapittel 
6.2). Dette kan være informasjon om sykkeltiltak for å gjøre folk oppmerksomme på en 
endring, f.eks. nytt anlegg eller ny standard for vinterdrift, aktivitetskampanjer rettet mot 
potensielle syklister, f.eks. skolebarn eller de som kjører bil unødvendig, eller økonomiske 
insentiver rettet mot virksomheter eller enkeltpersoner, som f.eks. støtte til piggdekk eller 
elsykler. Det må gjøres løpende vurderinger av virkninger opp mot forskning og erfaringer 
fra andre kampanjer i inn- og utland.  

Videre må det arbeides med kampanjer rettet mot kjøring av barn til fritidsaktiviteter. 

Topografien i Røyken med mange og bratte bakker gjør at det kan være vanskelig å finne 
motivasjonen til å sykle. Elsykkel kan være en effektiv måte å få folk ut på sykkel på. 
Kommunen har allerede gått til innkjøp av flere elsykler til hjemmetjenesten i tillegg til en 
elsykkel til rådhuset. Hvis det meldes om behov for flere sykler til tjenestereiser, må det 
vurderes å settes av penger til dette. 

Røyken kommune skal også delta i et prosjekt i regi av Vestregionen, som går ut på ha 
elektriske bysykler til utlån ved jernbanestasjoner.  

 

Holdningskampanjer og motivasjon     

 
Sykle til jobben aksjonen 

 

    

  

 

Innføring og informasjon om kilometergodtgjørelse for sykling     

Vurdere om vi skal implementere sertifiseringsordningen sykkelvennlig arbeidsplass i kommunen     

Informasjon om sertifiseringsordningen sykkelvennlig arbeidsplass til næringslivet i kommunen     

Kampanje rettet mot kjøring av barn til fritidsaktiviteter      

Vestregionens prosjekt «Elektriske bysykler» 
 
    

Utredning og evt implementering av elsykkelbibliotek 
 
    

Få ut minst fire artikler om sykkel årlig i pressen     
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