TILTAKSPLAN 2022
FOR MOBILITET OG
TRAFIKKSIKKERHET

MOBILITET- OG TRAFIKKSIKKERHETSSTRATEGI 2022 - 2025
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VEDLEGG

1. Skoler

Tiltaksplan 2022
for
Mobilitet- og trafikksikkerhet

HAT – Holdningsskapende arbeid
EFT – Enkle fysiske trafikksikkerhetstiltak
KFT – Komplekse fysiske trafikksikkerhetstiltak
Prioriterte tiltak i Barneskoler i Lier

Tiltaksplanen til mobilitet og trafikksikkerhetsstrategien skal presisere årlige prioriterte tiltak som
bidrar til hovedmålet om at:




Ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken
Tilrettelegging for en økning i antall gående og syklende generelt i samfunnet
Tilrettelegge for at enda flere barn og unge skal gå/sykle til skolen

Tiltaksplanen vil presisere
 Hvilke tiltak som er prioriterte
 Hva som er målgruppen for tiltakene
 Hvem som er hovedansvarlig for tiltakene
 Kostnad (gjelder kun tiltaksplanen for Lier kommune)

1.

Samordning av trafikksikkerhetsarbeidet

2.

Sikring av skoleveier

EFT

KFT

x

x

x



Informasjon om hjertesone v/skolestart

Skolen og FAU

x



Skolen

x



Enkle trafikkregler med fokus på synlighet og utdeling
av refleks
Husk refleks; reflekssang og utdeling av refleks-vester

skoleelever og deres
foreldre
1 kl.
3 kl.

Skolen

x



Sykkellappen med trafikkregler og ferdighetsprøve

4 kl.

Skolen

x



x

Skolen
Oppvekst

x




Enkle fysiske trafikksikkerhets tiltak (EFT)
Komplekse fysiske trafikksikkerhetstiltak

Utvalgt trinn eller
elevråd barneskole
Elever, lærere og
ansatte
8.trinn
Elever, lærere og
ansatte
Skoler i Lier
Skoler i Lier

Barnetalsperson i
kommunen
Skolen




Barnetråkk m/vurdering av trafikksikkerhet på
skoleveien
Aktivitetskampanjer med fokus på å gå/sykle til skolen
høst og vår
Trygg ferdsel ungdom med fokus på grønn mobilitet
Sykkelkampanje

Skoleelever, foreldre,
lærere, ansatte og
personer i nærmiljøet
til skolen
Skoleelever, foreldre,
lærere, og ansatte

Oppvekst

x

Skolen

x

Foreldre, elever og
lærere

Eiendom

x

Foreldre og beboere

LVVA

x

Elever og beboere

Viken

x

Elever

LVVA

Elever

Eiendom

x

Elever

Viken

x

Foreldre og elever

LVVA/Eiendom

Foreldre og elever

Skolen





8. Trygg ferdsel

Etablering av hjertesone v/skolen

Fokus på trafikkregler, trygg ferdsel og bruk av refleks



x

x

LVVA KF
LVVA KF

x

x

9. Innmeldte behov fra skoler i Lier
Oddevall skole:
o
Parkering – behov for bedre lys på pplass og der barn blir sluppet av.
Ønsker også bedre utnyttelse av pplasser / bedre oppmerking + flere pplasser.
o
Fartsreduserende tiltak i
Oddevallveien
o
Høy fart i Vestsideveien. Ønsker
fartsreduserende tiltak
Sylling skole:
o
o

Side 1 av 5

HAT
Lier kommune



Vår ref.SK/14.12.21

Kategorisering av
tiltak

Skoler i Lier



Lier kommune
– Lier vei, vann og avløp KF2022 - 2025
MOBILITETOG TRAFIKKSIKKERHETSSTRATEGI

Hovedansvarlig

Videreføre godkjennelsen som Trafikksikker skole
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Målgruppe

Gangveien fra Modumveien er smal,
likeså kjørebanen opp til skolen.
Elevene må krysse rundkjøring for å
komme inn på skolens område.

Egge skole: Trafikkforholdene utenfor skolen oppleves
som utrygge
o
Høy fart på Vestsideveien –
fartshumpene bremser ikke farten
tilstrekkelig
o
Få på plass en god løsning for av og
påstigning.

Lier kommune – Lier vei, vann og avløp KF
Vår ref.SK/14.12.21

x

x
x

MOBILITET- OG TRAFIKKSIKKERHETSSTRATEGI 2022 - 2025

Side 2 av 5

3

o


Nordal skole:
o
o





Hegg skole:
o

o





Foreldre og lærere

Eiendom

Foreldre og elever

Skolen

Besøkende og foreldre

Lier kommune v/
Eiendom

x

HAT – Holdningsskapende arbeid
EFT – Enkle fysiske trafikksikkerhetstiltak
KFT – Komplekse fysiske trafikksikkerhetstiltak

x
x

Intensivbelysning ved
fotgjengerovergangene.
Ønsker flere skilt i Hegsbroveien som
viser 30 km/t
Parkering – bedre oppmerking av
parkeringsplasser, samt regulering av
parkering for at flere skal velge å gå
eller sykle

Elever

LVVA

x

Alle kjørende

LVVA

x

Foreldre og ansatte

Eiendom

Prioriterte tiltak i Barnehager i Lier




x

Foreldre og elever
Foreldre og elever

Skolen
LVVA

x

Bedre belysning på p-plass

Foreldre, elever og
ansatte

Eiendom

x

Intensivbelysning av overgangsfelt

Foreldre og elever

LVVA

x

Høvik skole: Mål: færre biler inn i nærsonen til skolen:
o
Ønsker en helhetlig plan for ferdsel
på hele området rundt Høvik. Dette
vil omfatte både trafikksikkerhet,
parkering mm.
o
Etablere dropp- og hentesoner
o
Fortau og g/s veier
o
Anlegge flere p-plasser
o
Holdningsskapende arbeid

Foreldre og elever

Sikring av krysningspunkt
Nøsteveien/Kjellstadveien og
krysningspunkt på Nøsteveien ved
Høvik skole

Lier kommune
– Lier vei, vann og avløp KF2022 - 2025
MOBILITETOG TRAFIKKSIKKERHETSSTRATEGI



Hovedansvarlig

Samordning av trafikksikkerhetsarbeidet

Kategorisering av
tiltak
HAT

EFT

KFT

x

x

Barnehager i Lier

Lier kommune

x

Informasjon om hjertesone

Skolestartere og deres
foreldre

Barnehagen

x

Barnehage barn fra 3
år
Barnehager i Lier
Barnehager i Lier

Barnehagen

x

Sikring av skoleveier

3. Trygg ferdsel

Enkle trafikkregler med fokus på synlighet og bruk av
refleks
Enkle fysiske mobilitet og trafikksikkerhets tiltak (EFT)
Komplekse fysiske mobilitet og trafikksikkerhetstiltak

LVVA KF
LVVA KF

x
x

x

Lier kommune/
eiendom

x

LVVA
LVVA
Eiendom/LVVA
Skole

x
x
x

x

Målgruppe

Videreføre godkjennelsen som Trafikksikker
barnehage

2.



Skole

Høvik skole: Mål sikring av skolevei:
o
Sikre skoleveien fra Stoppenkollen –
tiltak i flere av boliggatene (Øvre og
Nedre Lianvei, Hasselbakken m.fl.)
o
Sikre skolevei fra Nøste – tiltak i flere
av boliggatene (Bruusgaardsgate,
Nøsteveien, Eikeliveien m.fl.)



x

Foreldre og elever

Vår ref.SK/14.12.21

2. Barnehager
1.

Gullaug skole: Mål:
Mindre trafikk rundt skolen/ Fartsreduksjon og
tryggere ferdsel rundt skolen:
o
Ønsker at flere barn går og sykler til
skolen. Evt. at barna går det siste
stykke til skolen. Ønsker å
videreutvikle
o
Hjertesonearbeidet
o
Etablere av- og påstigningssoner

o

4

Det er uoversiktlig på p-plass om
morgenen når barn blir kjørt til
skolen. Det ønskes mer lys
Informasjon og holdningsskapende
arbeid for å oppnå bedre
trafikksikkerhet rundt skolen

Hallingstad skole: Det er uoversiktlige områder foran
skolen med vareleveringer til butikken, parkering til
butikk og skole, samt taxier til skolen. Det er ønske
om en helhetlig plan. Ny reg.plan utarbeides

o



Holdningsskapende arbeid

Foreldre og elever

LVVA

x

Foreldre, elever,
beboere,
gjennomgangstrafikk

LVVA

x

Foreldre, elever,
beboere,
gjennomgangstrafikk

Viken
fylkeskommune

x

Side 3 av 5

Lier kommune – Lier vei, vann og avløp KF
Vår ref.SK/14.12.21
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Lier kommune
x

Brukere og ansatte
Ledelse
Institusjon og
bolig og
kommunale
virksomheter
x

Aktivitetskampanjer med fokus på aktiv transport og
grønn mobilitet
Brukere og ansatte
x


Fokus på trafikkregler, trygg ferdsel og bruk av refleks
Brukere og ansatte


Enkle fysiske mobilitet og trafikksikkerhets tiltak (EFT)


Komplekse fysiske mobilitet og trafikksikkerhetstiltak
Institusjoner, boliger
og andre kommunale
virksomheter
Institusjoner, boliger
og andre kommunale
virksomheter
Ledelse
Institusjon og
bolig og
kommunale
virksomheter
Ledelse
Institusjon og
bolig og
kommunale
virksomheter
LVVA KF

3. Trygg ferdsel

Lier kommune
– Lier vei, vann og avløp KF2022 - 2025
MOBILITETOG TRAFIKKSIKKERHETSSTRATEGI

Vår ref.SK/14.12.21
x

x

LVVA KF
x

Vedlegg til tiltaksdel til mobilitet og trafikksikkerhetsstrategi:

1. Alle registrerte innspill - totaloversikt over alle registrerte tiltak pr 01.12.2021.
Innspillene er listet opp etter veinavn
2. Tiltaksplan for kommunale veier og arealer i Lier kommune - for gjennomføring i 2021.
Tiltakene står i prioritert rekkefølge
3. Tiltaksplan for fylkesveier i Viken fylkeskommune
Tiltakene står i prioritert rekkefølge
4. Tiltaksplan for riksveier - statens vegvesen
Tiltakene står i prioritert rekkefølge

Side 5 av 5
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LK

LK

LK/BB
LK

Lier

Lier

Lier
Lier

LK

LK

Lier

Lier

LK

Lier

Bruusgaards vei m/fl

Bruusgaards vei

Briskeveien

Brinken

Blåveisstien

Baneveien 167-174

Baneveien

x

Baches vei

x

LK

Sikring av skoleveier
KFT

Opparbeide gangstier. Gangstiene vil
gjøre mobiliteten for gående og
Fra Bjørkesvingen til syklende enklere. I tillegg er det en
Briskeveien på
kryssende gangvei i Briskeveien som bør Opparbeide gangstier - vil lette mobiliteten å komme til
Tranby.
sikres. Syklister kommer i stor fart.
buss-stoppen ved Bjørkesvingen
Mellom Protan Tegleverksveien
Høy fart
Etablere 2 stk overgangsfelt + belysning
Området Nøste skal vurderes i forhold til TS-tiltak.
Prosjektering i 2022. Området må ses på under ett.
Område Nøste
Diverse utfordringer

På gangveien mellom
Linneslia - Sørumlia Det er mørkt - trenger et par ledlamper Etablere to ekstra lyspunkt
Gårdsplassen ved siden av blir brukt
som parkering. Skiltet med P-forbud.
Bom er bundet opp. En ny løsning må
vurderes, bl.a. vedr. parkering på
snuplass og kjøring på gangvei.
Saken undersøkes / tiltak ikke klart
Ved snuplass

Innspilt problem
Kommentar til Tilltaksliste
Kompleksitet
Kunne det vært en idé å lage et
fotgjengerfelt fra fortauet langs
Eikeliveien over til starten av Apalveien?
I tillegg hadde det vært en fordel om
Tiltaket inngår i annet punkt om vurdering av hele omrdet
hekken i starten av Apalveien kunne
Nøste.
ved Apalveien
Fartsmåling utført: V85=49 (2007)/ 2021 - fartshumper
fra banen til Oddevallveien er utført - siste strekning mot
Brurbergveien gjenstår. Det er øremerkede penger til
dette i eget prosjekt. Utføres 2022 - det kommer
Fra Oddevallveien til
bevilgning. Følges opp videre i 2022.
Brubergveien:
Stor fart på sommerstid
Baneveien (sør for
Økt hastighet etter asfaltering; spesielt
Åmotveien)
lastebiler og traktorer
Utføre hastighetsmåling/ Antar behov for fartshumper

Informasjon om hjertesone

Kategorisering av
tiltak

Lier

2.
EFT

Sted

Samordning av trafikksikkerhetsarbeidet
HAT

Veinavn


Institusjoner, boliger
og andre kommunale
virksomheter

Videreføre godkjennelsen som Trafikksikker
kommune

1.
Hovedansvarlig

Finansieringsorgan

HAT – Holdningsskapende arbeid
EFT – Enkle fysiske trafikksikkerhetstiltak
KFT – Komplekse fysiske trafikksikkerhetstiltak

Eier / Stat,
Fylke /
Kommune



Målgruppe

Forklaring til kompleksistet:
Holdningsarbeid trafikksikkerhet
Enkle fysiske tiltak
Komplekse tiltak
Tiltak ikke vurdert

Prioriterte tiltak i institusjoner og boliger i
Lier

Vedlegg 1 - Alle registrerte innspill
Liste over alle innspill som er registrert pr. 01.12.2021. Denne omfatter tiltak til både kommune, fylkes og riksveier. Lista er ikke rangert.
Innspillene er meldt inn fra skoler, internt eller fra beboere m.fl.
Innspillene er ordnet alfabetisk etter veinavn.

3. Institusjoner, boliger og andre
kommunale virksomheter
x

x

x

x

x

Tiltaksplan
2022

Vedlegg 1
Alle innspill
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LK

LK
FK

LK/BB
LK

Lier

Lier
Fylket

Lier
Lier

FK

Fylket

LK

FK

Fylket

Lier

Fossveien
Fuglerudveien
LK
LK

Lier
Lier

Hasselbakken

Haragarn

Kryss g/s vei kjørevei
Nær krysset til
N.Lianvei

Tiltaket skal gjøre passeringen ved innkjøring til Haragarn
tryggere for syklistene, de blir kanalisert inn på eget felt.
Strekningen er fra krysset ved Haragarn og helt ned til
buss-stoppen ved Kvernbakken. Før oppstart må grenser
avklares, og evt. avtale inngås med SVV. Mulig tiltaket må
prosjekteres

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Sette opp fartsmåler - deretter kan tiltak vurderes

x

x

x

x

x

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Anlegge fartshumper
Fartsmåling + vurdere fysisk skille(autovern) +
reasfaltering av gangvei + markering + fartshump 3 stk

x

x

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Gangfelt mangler der fortauet avsluttes Tiltak: Overgangsfelt + belysning

Høy fart. Ønsker fartsreduserende tiltak
Det er dårlig sikt i kryss mellom gs-vei
og kjørevei kombinert med høy fart på
g/s-veien gjør krysset trafikkfarlig. Tiltak
vil forbedre sikkerheten på g/s-veien.
Strekningen er både skolevei og en
sykkeltrase som blir mye brukt fra ytre
Lier mot Drammen.

Gunnerudveien

Hele strekningen

Høy fart

Mangler fortau på broen over til
innfartsparkering, belysning
bussholdeplass, trapp
Stor trafikk, høy fart, farlig kryssing til
busstopp.
Høy hastighet - ønsker farts
reduserende tiltak
Fartsgrensen er 30 km/t. Reell hastighet
er mye høyere.

Ønsker hump i kommunal adkomst til
Engersand syd ved hus D - Engersand
havn nr 60. Adkomstveien krysser
adkost til garasjene til ca 80 leiligheter.
Kommunal vei møter vinkelrett på
privat adkomstvei til alle leiligheter fra
Ankeret og sydover - antar ca 200
biler/døgn. Fra p-området ved Hus D
(nr60) er det trapp ned til adkomstveien
- og her ønskes hump. pga
trafikksikkerhet. Det er stor trafikk +
syklende og gående + besøkende til
engersamd friområde sommerstid.
Følges opp med utbygger vår 2022, det pågår fremdeles
Mange har stor fart.
bygging i området.
Det skal utføres VA-arbeider i Fagerliåsen - dette tiltaket
Høy fart.
avventes til prosjektet starter opp.
Kryssing av Øvre Lianvei ved
Flåtankroken
Overgangsfelt over Øvre Lianvei + intensivbelysning
Det mangler fortau ved bunnen av
Eiendomsgrenser må sjekkes og evt. inngå
Brattbakken
grunneieravtaler før arbeider kan startes opp.
Manglende belysning
Utføres høst 2021

x

x

Tiltaket settes på liste som sendes SVV.
Tiltaket kommer legges under hjertesone som er felles for
alle skolene i Lier kommune.
Det er fortau og g/s vei på begge sider. Det er
overgangsfelt, men ikke opphøyd - da det gir problemer
med vann. // Videre tiltak: Intensivbelysning på sørsiden
skal settes opp.

Hekken i dette krysset er så høy at det
stadig oppstår farlige situasjoner. Biler
og sykler som kjører ut på Rypeveien fra
Elvebakken, er helt gjemt bak den høye
hekken for trafikanter som kommer
kjørende nedover Rypeveien. Dette er
skolevei uten fortau for mange barn.
Skoleungdom forteller at de gjerne
sykler langt ut i feil felt for å unngå
krysset.
Ikke avklart
Det er anlagt fortau. Fartshumper kan ikke anlegges i
bakke. Avventer videre pga bygging pågår. Følges opp
Høy fart
videre i forhold til utbygger.

Mangler trafikksikker kryssing.

x

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

x

Gruveveien

Gjellebekk-stubben

Gamle Drammensvei

Gamle Drammensvei

Gamle Drammensvei

Ved Brattbakken

Flåtan / Øvre Lianvei
LK

Lier

Fra Gamle
Drammensvei til
Heiatoppen
innfartsparkering
Busstopp ved
Solvangveien
Fra Benestad til et
stykke etter gården

kryss Flåtankroken

Fagerliåsen

LK

Lier

LK

LK

Lier

Lier

LK

Lier

Egge skole

Engersand
Rett etter Nedre
Fagerlivei

LK

Lier

E134

Engersand havn 60

SVV

SVV

Drammensveien

Lier

FK

Fylket

Drammensveien

Her har det lenge vært behov for
gangfelt over til bussholdeplass. Det er Tiltaket settes på liste som sendes Viken. Viken varslet
om igangsetting av tiltak tidligere i 2021 - men det har
allerede fartsdemper der som kunne
ikke skjedd noe så langt.
passet fint som opphøyd gangfelt

x

x

x

x

Skiltet hastighet er 30, og det er anlagt fortau. Området
er for bratt for fartshumper. //Fartsmålinger 01.12.21
Resultat (30) V85:39 Tiltak: Etablere gangfelt, nedsenk på
kantstein + intensivbelysning
Bratt bakke - ikke aktuelt med humper. Det er fortau//
Fartsmåling 01.12.21 Resultat: (30) V85:49// Tiltak: Sette
opp fartstavle.
Det blir nå anlagt fortau langs Båhusveien. Stien mellom
Båhusveien og Furuveien asfalteres i forbindelse med
utbygging. Følges opp med utbygger.

Tiltaket inngår i annet punkt om vurdering av hele omrdet
Nøste.

Mangler GS-vei.
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Kryssløsning: Ønsker bedre kryssløsning
i krysset med Øvre Kjennervei. Viktig å
ivareta sikkerhet for gående/syklende
og bilister
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Gangvei mangler

Høy fart

Høy fart, manglende gangfelt

Ønske om fortau

Her hadde trafikkflyten og sikkerheten
vært betraktelig bedre om det hadde
kryss v/Kiwi Lierskogenblitt laget en rundkjøring
Gående/syklende - midtstripe for deling
Gullaug-Lahell
av banen - sikre ferdsel
Området føles som utrygt - hjertesone
ønskes
Ved skolen

Bussholdeplass
v/gangsti til
Lierskogen sentrum

Lahell

FK

Fylket

Krysset ved Østre
Kjennervei

Drammensveien

Engersand Havn

FK

Fylket

Drammensveien

Ved Rypeveien
Lierskogen

FK

Fylket

Gangvei fra
Furuveien
Fra Heiatoppen til
Askers grense

Båhusveien

Elvebakken 2

LK

Lier

Bøveien (nye)

Dokka - Myraveien

Eikseterveien

LK

Lier

Bråtasvingen

Bruusgaardsvei

Kryssing over
Eikeseterveien ved
Vestsideveien.

LK

LK

Lier

Lier
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LK

LK/BB

LK
FK

LK

Lier

Lier

Lier
Fylket

Lier

Høvik skole

Husebysletta

Humlebakken

Hjertesone

Tiltak settes på liste til Viken

Tiltak settes på liste til Viken

Tiltaket vil ivaretas når ny reg.plan utarbeides for
området - ferdigstilles første halvår 2022.

Tiltaket prioriteres ikke i 2022 - løsning med ny bru var
anslått til å koste 14 mill kr.

hele strekningen
langs veien

Barnehage - Gullaug
skole
Høy fart. Manglende fortau på sørside.

Kunterudveien.

Lierstranda
Linjeveien 4

Linnesstranda

LK

LK

LK

Lier

Lier
Lier

Lier

Høy fart og ulovlig gjennomgkjøring
Høy hastighet

Folk kjører på gangveien.

Kjennerudveien 1
Gangveien mellom
blokkene: Linneslia
Borettslag.

Avklare saken med byggesak i Lier kommune / tiltak ikke
avklart
Fartsmåling er utført: Det viser at det er behov for tiltak.
// Mulig tiltak: Stenge veien- åpnes kun for buss +
beboere
Hastighetsmåling med utføres før tiltak besluttes
Det er anlagt fortau på strekningen. Forprosjekt for
sykkeltrase ferdigstilles i 2022. Nye tiltak vurderes evt.
etter det.

Mangler gang- og sykkelvei. Svært dårlig
tilrettelagt for gående og syklende
Tiltak settes på liste til Viken
Asfaltering settes på lista for reasfaltering. Strekningen
må ha hastighetsmåler før andre tiltak besluttes.
Tynnslitt asfalt + manglende humper
Kjennerudveien 1

FK

Fylket

Kjellstadveien

Lier

FK

Fylket

Kirkelina

hele strekningen

FK

Fylket

Joseph Kellers vei

Der sykkelveien
krysser Jensvollveien,
nedenfor Lier vgs.
Bratt bakke
Trafikk rundt skolen - parkering til
butikk, to skoler / kjøring av
spesialtransport til skoler/
vareleveranser butikk. Det er
uoversiktlig, og gir farefulle hendelser.
Økt fare vinterstid.
Hallingstad skole
Mørk strekning ved brua over E18 og
frem til krysset ved Lierbakkene.
G/S vei
ved ekspresssykkelveien
Usikkert krysningspunkt

Høvik terrasse og
Østhellinga

Gang- og sykkelveien mellom
Østhellinga og Høvik Terrasse brukes
som gjennomfartsåre av taxier, isbiler,
private +++ selv om det står tydelig
skiltet "gang-sykkelsti" fra Østhellinga
og "kun adgang til eiendommene" fra
Høvik Terrasse. Dette er en vei som er
mye brukt av barn i område, de går alle
her til og fra skolen. Det tas ikke hensyn
til skilting, og heller ikke når vi beboere
sier ifra. Vi mener det kun er et
tidsspørsmål før det skjer en ulykke i
denne uoversiktlige bakken - spesielt nå
som vinteren og snøen snart kommer.
Kunne kommunen satt opp et fysisk
stengsel, f.eks en bom i toppen (ved
Østhellinga) som er dreibar slik at
søppelbiler, brøytemannskaper og evt
utrykningskjøretøy kommer forbi?
Trafikktelling gjennomføres før tiltak kan besluttes

Kjellstadveien

LK

Lier

LK

Det planlegges tiltak rundt Lierbyen i 2022. Det kommer
nye master + led. Det er eget prosjekt på denne jobben.
Det er i dag gjennomkjøringsforbud, men ikke fysisk
sperring. Måler settes opp for registrering
Denne bør ses på i forbindelse med VA-anlegg + at Glitre
skal legge ny edning. Det er fortidsminner i området som
kan påvirke valg av løsning. / Det har vært forprosjekt på
fortau. (Anslått kostnad 2 mill kr)

Fartsmåling er nødvendig for å vurdere behov for tiltak.
Fartshump er ikke egnet pga bratt bakke.

Avventer til Ringeriksveien er lagt om i Wamsvingen. Kan
da etablere god forbindelse.
Tiltaket gjelder etablering av hjertesoner, 2-4 skoler skal
etableres med hjertesoner pr år. Alle skolene skal bli
hjertesoner i løpet av 3 år. Kostnaden skal dekke
Ønsker å videreføre hjertesonearbeidet etablering + prosjektlederkostnader
Farlig skolevei. Barn går ned til gangvei
langs Tuverudveien. Biler kjører inn og
Ved parkeringsplass ut ved parkerings-plassen. Mange rare Oppmerking utføres høsten 2021 /våren 2022. Avventer
til Lier stasjon.
parkeringer.
ny parkeringsløsning ved stasjonen.
Rundkjøring med RV Farlig kryssing ved rundkjøringen. Tiltak
23
for å sikre gående og syklende.
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Det utarbeides ny reg.plan for området på Høvik. Dette
prosjektet vil påvirke trafikksikkerhet og parkering.
Utfallet av denne planen vil påvirke videre tiltak.
Konkrete tiltak er ikke på plass.
Ved skolen
For mange kjører til skolen

Sti fra Hennumveien
til Hanseringen,
Ønsker bedre gangløsning

Hennumveien

Mangler gangløsning

Høy fart
Haugestadbakken oppleves som uvanlig
mørk og avstand mellom lysstolper er
større enn hva som ellers er vanlig.
Dette er et område med mange barn
som farter rundt hele året og spesielt
når det er mulig med aking på
Haugestad.
Det er skiltet gjennomkjøring forbudt,
men det er likevel mye trafikk

Fra Tranby kirke til
Bratromveien

Kirkeveien Hegsbroveien

Lenger opp etter
Risengbakken

Hennumveien

Jensvollveien

LK

Lier

Heggtoppen

Lier

LK

Lier

Haugestadbakken

Høvik Terrasse

LK/BB

Lier

Hasselbakken

Lier

LK

Lier

x

x

x

x

x

x
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LK/BB
LK

LK

FK
FK
FK
FK
FK
FK
FK
LK/BB

Lier
Lier

Lier

Fylket
Fylket
Fylket
Fylket
Fylket
Fylket
Fylket
Lier

LK

LK

Lier

Lier

LK

LK

Lier

Lier

FK

Fylket

LK

FK

Fylket

Lier

FK

Fylket

LK

FK

Fylket

Lier

FK

Fylket

LK

LK/BB

Lier

Lier

LK

Lier

Ringveien

Ringveien

Fra Slåttebråtan til
Rotuveien

Ved Hennumbråtan

Ringeriksveien

Ringeriksveien

ved Hafskjold gård
Fra Nordal skole til
Sylling.

Ringeriksveien
Ringeriksveien
Ringeriksveien

Ringeriksveien

Ringeriksveien

Alle kommunale pplasser
RingeriksveienBakkerudveien ved
Enger gård
Ringeriksveien x
Sørsdalsgata
Ved Funnesdalveien
/ Ved Buttedal
Ved hus nr 358
v/E18 ved ASVO

Kryss v/Heiaveien
Ved Ovenstadlia
Ovenstadveien
Ovenstadveien

Mangler GS-vei
Det mangler 100m fortau for å få et
helhetlig tilbud
Mangler GS-vei fra Kraftveien til
Rotuveien. Kjøreveien er for smal på
hele strekningen.

Farlig kryssing, skolevei, høy fart
Farlig kryssing
Kryssing til bussholdeplass
Overgangsfelt - umulig å komme over til
g/s vei for rullestolbruker

Farlig kryssing, skolevei, høy fart

Farlig kryssing, høy fart, mørkt

Høy fart; fotgjengerfelt/utbedring av
humper
Skolevei - barn som går på
Ovenstadveien og som skal til Heia skole
må krysse plassen der det er droppsone.
Det er ikke tilrettelagt for både gående
og droppsone på denne plassen. Det er
ønske om at barna kan gå trygt på
innsiden- mot skogen. Barna går nå bak
og mellom biler som rygger og kjører
inn på drop-sonen.
Intensivbelysning over gangfelt

Høy fart - veien brukes til skolevei, men
også i aktivitet i gym mm.
Holdningsarbeid - for at flere skal
gå/sykle, Ang utdeling og bruk av
refleks. Besøk av lastebil
Holdningsarbeid
Det ønskes asfalt på strekningen.
Innmelder mener at asfalteringen i
Gangvei fra skolen
området generelt er for dårlig.
ned til Baneveien
Det meldes fra om farlig gangvei til
Oddevall skole. Dette gjelder gangvei fra
Vestsidevegen, over Oddevallveien og
Skolevei til Oddevall til skolen.
Oddevallveien

Ovenstadveien

Parkeringsplasser

Mangler belysning

Manglende adkomst til gangfelt

Mangler gang- og sykkelvei
Dårlig lys på p-plassen og ved
søppelskuret - Mørke områder gir lite
oversikt: Uoppmerkede p-plasser ønsker bedre utnyttelse av p-plassen.
Ønsker flere p-plasser for skolen.
Ønsker "kjør forsiktig" skilt. Kan
erstattes ved hjertesone..? Er skilting
Forhold rundt skolen langs skoleveiene gode nok?

Kryss Villaveien
Gangvei fra
Bruusgaardsvei til
Jensvollveien
Fra Gluggen til
Jensvollveien

Ovenstadlia 2

Oddevallveien 6

Oddevallveien

Oddevallveien

Oddevallveien

Oddevall skole

Nøsteveien

Nøsteveien

Nøsteveien

Nøsteveien

Nøsteveien

Nygårdskogen

Fra Drammen grense
til Bruusgaardsvei
Dårlig og smalt fortau
Kjellstadveien/
Årkvislaveien
Farlig kryssing / Høy fart

Innkjøring til p-plass Ønsker belysning
Holdningarbeid - få flere til å gå/sykle rundt Nordal skole og ikke bli kjørt til skolen
Oppgradering av gangveier på
Nygårdskoen m.fl. På Tranby. Det er
viktig å ivareta mobilitet for rullestol +
barnevogner.
Sti / gangvei

Nordal skole

LK

Lier
Nordal skole

Nedre Linneslia

Dårlig fortau
Ønske om kiss&ride. Det er for mange
som blir kjørt til skolen. Ved å etablere
et sted for avstigning, vil antall barn
Hastighet; noen få som kjører ALT for
fort - blindvei

Nedre Linneslia

LK

Lier

Modumveien

Gående er tett på trafikken.

Sikre ved inngang til skoleområdet.

Høy hastighet

Lier

FK

Fylket

Modumveien

Ved Gullaug skole
Øvre kryss med
Syllingbakken
Igjennom Sylling
sentrum

Ved Gullaug skole

Ned mot krysset til
Nøsteveien

FK

Fylket

Linnesstranda

Linnesstranda

Nedre Lian vei

LK

LK

Lier

Lier

Tiltak: Krever grunneieravtale + disp fra LNF. Penger er
satt av i eget prosjekt.

Anlegge det resterende fortauet

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

Tiltak:
1. nytt skiltvedtak - P- forbudt
2. Utbedring av g/s vei/ fortau over plassen. Krever
grunneieravtaler
Belysning på to gangfelt
Helhetlig parkeringsstrategi utarbeides for Lier kommune
for å ivareta nullvekstmålet og grønn mobilitet. Det
legges frem egen sak i løpet av 2022.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

x

x

Innspillet ivaretas av et felles tiltak ang. hjertesoner for
Lier kommune
Øvre del av gangveien ble utbedret i forbindelse med VAarbeidene. Asfaltering av resten kan evt. finansieres i eget
prosjekt. Prioriteres ikke i 2022.
Tiltak planlegges i gangstien fra Vestsideveien og ned til
Oddevallveien. Denne er bratt, og bør utbedres for å gi et
bedre tilbud til de som går. Planen er å legge om stien,
gjøre den slakere.

Overgangsfelt + belysning

x

Fartsmåling er utført (okt21) V85=40 - Tiltak:
Fartshumper anlegges

Innspillet settes ikke på tiltaksliste for 2022. Vil ivaretas
gjennom hjertesonearbeid

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Tiltaket settes på liste som sendes Viken. / Inngår i
Nøsteprosjektet.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken. / Deler av
denne strekningen inngår i Nøsteprosjektet.

Oppgradering av gangveier på Nygårdskoen m.fl. På
Tranby. Det er viktig å ivareta mobilitet for rullestol +
barnevogner.

Hastighetsmåling utføres før tiltak bestemmes.
Eiendom har ansvar for belysning på p-plass. Vil ivaretas
når hjertesone etableres.
Tiltaket ivaretas i eget punkt om hjertesoner for alle
skolene i Lier kommune

Tiltak settes på liste til Viken
Etablering av kiss&ride. Tiltaket må først prosjekteres.
Effekten vil være at flere barn kan settes av før krysset
Nøsteveien/Jensvollveien, og at færre biler kjører ned til

Fartstavle er satt opp.
Intensivbelysning av overgangsfeltet ved innkjøring til pplass
Autovern, skille gangtrafikk fra fylkesvei. Tiltaket settes
på liste som sendes Viken.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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FK

FK

Fylket

Fylket

FK

FK

Fylket

Fylket

FK

Fylket

Vestsideveien

Vestsideveien

Vestsideveien

Vestsideveien

Vestsideveien

Vestsideveien

Vestsideveien

Vestsideveien

Vestre Onstadvei

x

Fartsmåling viser høy fart. Tiltak: anlegge fartshump

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Egge skole

Ved Oddevallveien/
Gifstad

Strekningen er regulert til 40 km/t, men
det oppleves mye høyere hastighet. Det
ønskes tre fartshumper. I dag er det kun
en (som er for lav - den bremser ikke
tilstrekkelig) Det ønskes lavere
hastighet - 30 km/t
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Veien er regulert til 40km/t, og det er
fartshumper. Humpene reduserer ikke
farten til bilene tilstrekkelig.
Tiltak settes på liste til Viken

x

x

x

x

x

x

x

x

Det ønskes autovern og redusert hastighet til 60 km/t.
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Fartsmåling må utføres før tiltak vurderes

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

x

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Fra Torstad til Sylling Mangler GS-vei
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Farlig kryssing/ mangler overgang til
busstopp
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Bilbo
Ser i avisen at all trafikk til Sylling må gå
via Vestsideveien til neste uke. Jeg ber
om at alle gatelysene blir reparert
umiddelbart. Bare fra Sjåstad til
Oddevall er det 7 mørke lys.
Ikke aktuell for tiltaksliste for 2022
Hele strekningen

FK

Fylket

FK

FK

Fylket

Fylket

LK

Lier

Tuverudveien
Verkstedveien

Tuverudveien

Tuverudstien

Utbedring av lys - utføres høst 2021

Inngår i annet tiltak for prosjektering av tiltak på Nøste.

Oppsetting av buss skur

Antar det står igjen ca 15 felt. Kostnad 20 000kr pr felt
Det er satt av tilførsel til Paradisbakkene. Gang/sykkel
trasser er ikke tilrettelagt - vil avlaste bl.a.
Skjeggerudveien
Holdningsskapende tiltak - utdeling av vester til alle på 3.
trinn
Sykkelkampanje (sykkellappen, sykkelverksted el.) - 10
000kr pr skole
Holdningsskapende tiltak (gåbuss og andre lokale tiltak)
Anslår 10 000kr pr skole - fordeling til skolene via
hjertesonearbeidet
Overgangfelt + belysning

Det var tidligere en liten sti som
skolebarna brukte i svingen ved Søndre
egge vei 3. Etter at en bonde fjernet et
knekt tre i vår har det blitt til en
traktorvei som kommer ut midt i
svingen. Stien er bare sølete
traktorspor, fortauet er alltid tilsølet og
ikke minst skaper det
trafikkfarligesituasjoner i en brå sving
Saken følges opp mot grunneier
Belysning; sikre ferdsel for gående og
syklende
Finansieres via BB
Parkeringsproblemer ved Lier stasjon.
Mange parkerer på gangveien.
Finansieres via BB

FK

Strandbrua

Høy fart. Smal vei
Smal vei, ikke tilrettelagt for myke
trafikanter

Fylket
Lier

BB

Lier

Stoppenveien

Ved busstopp
Lierbyen skole
Nøsteveien barnehage

FK

LK

Lier

Stokkeveien

Fylket

LK

Lier

Annet holdingsarbeid
Farlig kryssing
Det er flere som bruker
bussholdeplassen ved Lierbyen skole.
Det ønskes busskur.

Lier Hageby

Skoleinnspill
Stokkeveien

BB

LK
LK

Lier
Lier

Sykkelkampanjer

Skoleinnspill

Lier

LK

Lier

Vester - 3. trinn

Skoleinnspill

Lierstranda
Gangvei langs
Tuverudveien
Bussholdplass ved
Tuverudstien og alle
andre busstopp langs Farlig kryssingner - det er høy fart på
denne veien.
strekningen
FAU skriver at det har vært flere
Fra Rv 23 til Gamle hendelser der større kjøretøy nesten
har veltet over på gangfeltet.
Tuverudvei.
Høy fart - spesielt fra nr 8.
Høy hastighet - ønsker fartsreudksjon humper
Lierskogen
Fra nr 527 til 578
(Fagerliåsen til
Solbergdammen)
Mangler belysning
Vestsideveien x
Sjåstadveien
Mørk kryssing
Bussholdeplass retning Sylling ligger i
sving som er uoversiktlig - ikke
trafikksikker
Ved Sjåstad kirke

LK

Lier

Forbedre gang- og sykkelveier

Tranby 1

Skjeggerudfeltet

Terminalen

LK

Lier

Skoleveier og utsatte
overgangsfelt
Etablere overgangsfelt

Satsingsområder 2022

LK/BB

LK

Lier

Satsingsområder 2022

Antar 20 overganger som trenger intensivbelysning.
Intensivbelsyning - antar 100 000kr pr felt

Skoleveier og utsatte
overgangsfelt
Sikring av overgangsfelt med lys

Rypeveien

Lier

LK

Lier

Bak Lierskogen Kirke går det en sti som
blir mye brukt av barn som skal til/fra
skole, barnehage og fotballbanen. Der
stien forbindes med Rypeveien står det
ofte parkert varebiler/bil på begge
sider. Dette gjør at det oppstår farlige
situasjoner når barn kommer
løpende/syklene ut i Rypeveien. Vi som
P-forbudt skilt settes opp. Forlengelse av fortau vurderes
v / sti bak Lierskogen kommer i bil har ikke mulighet til å se
barna, før de er ute i veien
videre i 2022.
kirke

Ved Egge skole

LK

Lier

Ved Hennummarka
skole

Ringveien

Søndre Eggevei 3

LK

Lier

Fartsdumpen under fotgjengerfeltet i
Ringveien ved Hennummarka Skole har
ikke blitt laget på nytt etter at det ble
asfaltert på vei og fortau her. Det ble
Pga problemer med overvann vil det ikke bli reetablert
kun et fotgjengerfelt, men ikke opphøyd opphøyd gangfelt. Det anlegges nye fartshumper på hver
side
fartsdump. Virker som det er glemt.

Kan inngå i Ringvei Øst prosjekt. - avventes til 2023.
Overgangsfelt + belysning

Bedre merking av busstopp / samt
gangfelt over Ringveien
Fotgjengerfelt

Svenskerud
kryss ved Haugane

Ringveien
Ringveien

Lier

LK
LK

Lier
Lier

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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LK
LK

Lier
Lier

Vindernveien
Årkvislaveien

Vestsideveien
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LK

LK/BB

LK

LK

Lier

Lier

Lier

Lier

Lier
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Lier

LK

LK

LK

Lier

Lier

LK/BB

Bruusgaards vei m/fl

Lierstranda

Skjeggerudfeltet

Briskeveien

Oddevallveien 6

Tiltak planlegges i gangstien fra Vestsideveien og ned til
Oddevallveien. Denne er bratt, og bør utbedres for å gi et
bedre tilbud til de som går. Planen er å legge om stien,
gjøre den slakere.

Område Nøste

Diverse utfordringer

Området Nøste skal vurderes i forhold til TS-tiltak.
Prosjektering i 2022. Området må ses på under ett.

Opparbeide gangstier. Gangstiene vil
gjøre mobiliteten for gående og
Fra Bjørkesvingen til syklende enklere. I tillegg er det en
Briskeveien på
kryssende gangvei i Briskeveien som bør Opparbeide gangstier - vil lette mobiliteten å komme til
Tranby.
sikres. Syklister kommer i stor fart.
buss-stoppen ved Bjørkesvingen
Det er satt av tilførsel til Paradisbakkene. Gang/sykkel
trasser er ikke tilrettelagt - vil avlaste bl.a.
Skjeggerudveien
Tranby 1
Forbedre gang- og sykkelveier
Fartsmåling er utført: Det viser at det er behov for tiltak.
// Mulig tiltak: Stenge veien- åpnes kun for buss +
beboere
Høy fart og ulovlig gjennomgkjøring
hele strekningen

Det meldes fra om farlig gangvei til
Oddevall skole. Dette gjelder gangvei fra
Vestsidevegen, over Oddevallveien og til
Skolevei til Oddevall skolen.

Sykkelkampanjer

Skoleinnspill

Holdningsskapende tiltak (gåbuss og andre lokale tiltak)
Anslår 10 000kr pr skole - fordeling til skolene via
hjertesonearbeidet
Sykkelkampanje (sykkellappen, sykkelverksted el.) - 10
000kr pr skole

500 000

625 000

625 000

1 250 000

625 000

150 000

150 000

60 000

500 000

Anslått
kostnad
m/usikkerhet

Kompleksitet

Høy fart. Det mangler overgangsfelt og
intensivbelysning
Tiltak settes på liste til Viken
Manglende sikt - syklebde/gående bør
holde hver sin side
Merke opp kjøre-/gangretning
Mangler GS-vei
Ivaretas i prosjektet opp til Vivelstadveien

Kommentar til Tilltaksliste
Tiltaket gjelder etablering av hjertesoner, 2-4 skoler skal
etableres med hjertesoner pr år. Alle skolene skal bli
hjertesoner i løpet av 3 år. Kostnaden skal dekke
Ønsker å videreføre hjertesonearbeidet etablering + prosjektlederkostnader
Holdningsskapende tiltak - utdeling av vester til alle på 3.
trinn
Vester - 3. trinn

Innspilt problem

Annet holdingsarbeid

Sted

VestsideveienFagerliåsen
Undergang under
Fv285
Hele strekningen

Skoleinnspill

Skoleinnspill

Hjertesone

Finansierings-organ
LK=Lier kommune
BB=Buskerud byen Veinavn

Lier

Eier / Stat,
Fylke /
Kommune

Forklaring til Prioritet
Prioriteringskriteriene står omtalt i strategidelen kap. 3.

Forklaring til kompleksistet:
Holdningsarbeid trafikksikkerhet
Enkle fysiske tiltak
Komplekse tiltak

Vedlegg 2 - Tiltaksliste for kommunale veier- Lier kommune
Dette er ei liste over prioriterte tiltak i Lier kommune 08.12.2021

16
Fylket

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tiltaksplan
2022

3. prioritet
Type tiltak/

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

2

2

2

1

1

1

1

1.Holdningsskape
nde arb 2. Etab.
av g/s el fortau 3.
Tilrettelegging
forkollektiv 4.
1. prioritet
Skilt 5. Reg
2. prioritet
Adkomst
avparkering 6.
/1.sikring av skolevei Type
Belysning 7.
infrasturktur/ Frisikt 8.Fartsred.
2.Sikring til bhg
3.Adkomst til kollektiv 1.Samlevei uten g/s Tiltak 9. Bekost
2. Adkomstvei uten av taxi/buss og
4.Sikring til
lokalsentre 5. Sikring g/s 3. Samlevei med fotgjengerg/s 4. Ad.vei med g/s overgang
til boligomr.

Prioritet

x

x

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Rangering

Vedlegg 2
Tiltaksplan
for kommunale
veier

Lier
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Lier

Lier

Lier

Lier

MOBILITET- OG TRAFIKKSIKKERHETSSTRATEGI 2022 - 2025

MOBILITET- OG TRAFIKKSIKKERHETSSTRATEGI 2022 - 2025

19

625 000

250 000

Tiltak:
1. nytt skiltvedtak - P- forbudt
2. Utbedring av g/s vei/ fortau over plassen. Krever
grunneieravtaler
Etablering av kiss&ride. Tiltaket må først prosjekteres.
Effekten vil være at flere barn kan settes av før krysset
Nøsteveien/Jensvollveien, og at færre biler kjører ned til
skolen.

Skolevei - barn som går på
Ovenstadveien og som skal til Heia skole
må krysse plassen der det er droppsone.
Det er ikke tilrettelagt for både gående
og droppsone på denne plassen. Det er
ønske om at barna kan gå trygt på
innsiden- mot skogen. Barna går nå bak
og mellom biler som rygger og kjører inn
på drop-sonen.
Ønske om kiss&ride. Det er for mange
som blir kjørt til skolen. Ved å etablere
et sted for avstigning, vil antall barn som
kjøres helt ned til skolen reduseres.

Oddevallveien
Skoleveier og utsatte
overgangsfelt
Etablere overgangsfelt

Høy fart, manglende gangfelt

Lierskogen

Ved Hennumbråtan

Dokka - Myraveien

Kryss v/Heiaveien

Ned mot krysset til
Nøsteveien

Sti / gangvei
kryss ved Haugane
Ved Ovenstadlia
Kryssing over
Eikeseterveien ved
Vestsideveien.
kryss Flåtankroken
Lier Hageby
Ovenstadveien
Ved Gullaug skole

Ved Hennummarka
skole

Baneveien 167-174
Vestre Onstadvei
Oddevallveien

Satsingsområder 2022
Ringveien

Bråtasvingen

Ovenstadveien

Nedre Lian vei

Nygårdskogen
Ringveien
Ovenstadveien

Eikseterveien
Flåtan / Øvre Lianvei
Stokkeveien
Ovenstadlia 2
Linnesstranda

Ringveien

Bøveien (nye)

LK
LK

LK
LK/BB

LK

LK/BB

LK

LK/BB
LK
LK

LK
LK
LK
LK
LK

LK

LK

185 000

Overgangsfelt + belysning
Intensivbelysning av overgangsfeltet ved innkjøring til pplass

600 000

190 000

Ved busstopp
Lierbyen skole

Bygging av ny bru er tidligere anslått til å koste 14 mill kr.
Der sykkelveien
Det legges inn forslag til å gjennomføre prosjektering i
krysser Jensvollveien,
nedenfor Lier vgs.
Farlig krysning/ Bratt bakke -uoversiktlig 2022. Da med en anslått kostnadpå 600 000kr.

På gangveien mellom
Linneslia - Sørumlia Det er mørkt - trenger et par ledlamper Etablere to ekstra lyspunkt

Stokkeveien
Gjellebekk-stubben

Jensvollveien

Blåveisstien

LK
LK

LK

LK

Oppsetting av buss skur
Fartsmåling + vurdere fysisk skille(autovern) +
reasfaltering av gangvei + markering + fartshump 3 stk

Etablere 2 stk overgangsfelt + belysning
Bruusgaards vei

LK

Høy fart
Det er flere som bruker
bussholdeplassen ved Lierbyen skole.
Det ønskes busskur.
Fartsgrensen er 30 km/t. Reell hastighet
er mye høyere.

Vindernveien

LK

750 000

440 000

375 000

60 000

Undergang under
Fv285
Mellom Protan Tegleverksveien

125 000

60 000

125 000

185 000
190 000

95 000

1 250 000
185 000
250 000

310 000

875 000

375 000

Overgangsfelt over Øvre Lianvei + intensivbelysning
Overgangfelt + belysning

Oppgradering av gangveier på Nygårdskoen m.fl. På
Tranby. Det er viktig å ivareta mobilitet for rullestol +
barnevogner.
Overgangsfelt + belysning
Belysning på to gangfelt
Det er fortau og g/s vei på begge sider. Det er
overgangsfelt, men ikke opphøyd - da det gir problemer
med vann. // Videre tiltak: Intensivbelysning på sørsiden
skal settes opp.

Anlegge det resterende fortauet
Skiltet hastighet er 30, og det er anlagt fortau. Området er
for bratt for fartshumper. //Fartsmålinger 01.12.21
Resultat (30) V85:39 Tiltak: Etablere gangfelt, nedsenk på
kantstein + intensivbelysning

Fartsdumpen under fotgjengerfeltet i
Ringveien ved Hennummarka Skole har
ikke blitt laget på nytt etter at det ble
asfaltert på vei og fortau her. Det ble
Pga problemer med overvann vil det ikke bli reetablert
kun et fotgjengerfelt, men ikke opphøyd opphøyd gangfelt. Det anlegges nye fartshumper på hver
fartsdump. Virker som det er glemt.
side
Bratt bakke - ikke aktuelt med humper. Det er fortau//
Fartsmåling 01.12.21 Resultat: (30) V85:49// Tiltak: Sette
opp fartstavle.
Høy fart
Manglende sikt - syklebde/gående bør
holde hver sin side
Merke opp kjøre-/gangretning

Sikre ved inngang til skoleområdet.

Mangler trafikksikker kryssing.
Kryssing av Øvre Lianvei ved
Flåtankroken
Farlig kryssing
Høy fart; fotgjengerfelt/utbedring av
humper

Oppgradering av gangveier på
Nygårdskoen m.fl. På Tranby. Det er
viktig å ivareta mobilitet for rullestol +
barnevogner.
Fotgjengerfelt
Intensivbelysning over gangfelt

Det mangler 100m fortau for å få et
helhetlig tilbud

Antar det står igjen ca 15 felt. Kostnad 20 000kr pr felt

65 000

65 000

250 000

Utføre hastighetsmåling/ Antar behov for fartshumper
Fartsmåling viser høy fart. Tiltak: anlegge fartshump
Fartsmåling er utført (okt21) V85=40 - Tiltak: Fartshumper
anlegges

125 000

190 000

Anlegge fartshumper

Tiltak: Overgangsfelt + belysning

LK

Gangfelt mangler der fortauet avsluttes
Høy hastighet - ønsker farts reduserende
tiltak
Økt hastighet etter asfaltering; spesielt
lastebiler og traktorer
Høy hastighet - ønsker fartsreudksjon humper
Høy fart - veien brukes til skolevei, men
også i aktivitet i gym mm.

Gamle Drammensvei

2 500 000

LK

Antar 20 overganger som trenger intensivbelysning.
Intensivbelsyning - antar 100 000kr pr felt

Hasselbakken

Sikring av overgangsfelt med lys

LK

Skoleveier og utsatte
overgangsfelt
Nær krysset til
N.Lianvei
Fra Benestad til et
stykke etter gården
Baneveien (sør for
Åmotveien)

Satsingsområder 2022

LK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

4

4

3

3

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

4

3

4

4

3

3

3

3
3

3

3
3
3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

6

2

2

9

6

4

4

8

6

6

6
6

6

2
6
6

2

2

6

2

9

8

8

8

8

6

6

36

35

34

33

32

31
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29

28

27

25
26

24

21
22
23

20
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17

16

15

14
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10
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Drammensveien

FK
FK
FK
FK
FK

FK

FK
FK

FK
FK

FK

FK

FK

FK
FK
FK

FK
FK
FK
FK

FK
FK

FK

Fylket
Fylket
Fylket
Fylket
Fylket

Fylket

Fylket
Fylket

Fylket
Fylket

Fylket

Fylket

Fylket

Fylket
Fylket
Fylket

Fylket
Fylket
Fylket
Fylket

Fylket
Fylket

Fylket

FK

FK

FK

FK
FK

FK
FK
FK

Fylket

Fylket

Fylket

Fylket
Fylket

Fylket
Fylket
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Fylket

FK
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Fylket

Egge skole

Ved Oddevallveien/
Gifstad

Hele strekningen

Vestsideveien

Vestsideveien

Gunnerudveien

Husebysletta

Drammensveien
Ringeriksveien

Gamle Drammensvei

Gamle Drammensvei

Kjellstadveien

Tuverudveien

Ringeriksveien

Tuverudveien

Nøsteveien

Modumveien

Mangler fortau på broen over til
innfartsparkering, belysning
bussholdeplass, trapp
Stor trafikk, høy fart, farlig kryssing til
busstopp.
Her har det lenge vært behov for
gangfelt over til bussholdeplass. Det er
allerede fartsdemper der som kunne
passet fint som opphøyd gangfelt
Kryssing til bussholdeplass
Farlig kryssing ved rundkjøringen. Tiltak
for å sikre gående og syklende.
Bussholdeplass
v/gangsti til
Lierskogen sentrum
v/E18 ved ASVO
Rundkjøring med RV
23

Usikkert krysningspunkt

ved ekspresssykkelveien
Fra Gamle
Drammensvei til
Heiatoppen
innfartsparkering
Busstopp ved
Solvangveien

ved Hafskjold gård
Bussholdplass ved
Tuverudstien og alle
andre busstopp langs Farlig kryssingner - det er høy fart på
denne veien.
strekningen

Fra Rv 23 til Gamle
Tuverudvei.

Mangler belysning
FAU skriver at det har vært flere
hendelser der større kjøretøy nesten
har veltet over på gangfeltet.
Overgangsfelt - umulig å komme over til
g/s vei for rullestolbruker

Tiltak settes på liste til Viken

Dårlig fortau

x
x

x

Det ønskes autovern og redusert hastighet til 60 km/t.
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Tiltak settes på liste til Viken. Fylkestinget har vedtatt å
nedklassifisere veien. Veien er pr 01.12.21 ikke overtatt
av Lier kommune

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

x

x
x

x

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken. Viken varslet
om igangsetting av tiltak tidligere i 2021 - men det har
ikke skjedd noe så langt.
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

x

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

x

x

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

x

x

Tiltaket settes på liste som sendes Viken. / Deler av denne
strekningen inngår i Nøsteprosjektet.
Dårlig og smalt fortau. Bedre
tilrettelegging for buss.

Fra Drammen grense
til Bruusgaardsvei
Igjennom Sylling
sentrum
Gangvei fra
Bruusgaardsvei til
Jensvollveien
Nøsteveien

x

Manglende adkomst til gangfelt

Kryss Villaveien

x

x

x

x
x

x

x

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Tiltaket settes på liste som sendes Viken. / Inngår i
Nøsteprosjektet.
Nøsteveien

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Farlig kryssing / Høy fart
Farlig kryssing/ mangler overgang til
busstopp
Bilbo

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Farlig kryssing, høy fart, mørkt

Farlig kryssing, skolevei, høy fart
Farlig kryssing

Farlig kryssing, skolevei, høy fart

Høy fart. Ønsker fartsreduserende tiltak Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

x

x

Strekningen er regulert til 40 km/t, men
det oppleves mye høyere hastighet. Det
ønskes tre fartshumper. I dag er det kun
en (som er for lav - den bremser ikke
tilstrekkelig) Det ønskes lavere hastighet
- 30 km/t
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tiltaksplan 2022

x

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Kompleksitet

Mangler belysning
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Høy fart. Det mangler overgangsfelt og
intensivbelysning
Tiltak settes på liste til Viken
Veien er regulert til 40km/t, og det er
fartshumper. Humpene reduserer ikke
farten til bilene tilstrekkelig.
Tiltak settes på liste til Viken

Vestsideveien

Nøsteveien

Ringeriksveien

Ringeriksveien
Ringeriksveien

Ringeriksveien

Vestsideveien

Vestsideveien

Vestsideveien

Ved Funnesdalveien
/ Ved Buttedal
Ringeriksveien x
Sørsdalsgata
Ved hus nr 358
RingeriksveienBakkerudveien ved
Enger gård
Kjellstadveien/
Årkvislaveien

Ved Sjåstad kirke
Vestsideveien x
Sjåstadveien
Fra nr 527 til 578
(Fagerliåsen til
Solbergdammen)
VestsideveienFagerliåsen

Vestsideveien
Mørk kryssing

hele strekningen

Kjellstadveien

Modumveien

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.
Autovern, skille gangtrafikk fra fylkesvei. Tiltaket settes på
liste som sendes Viken.
Tiltak settes på liste til Viken. Fylkestinget har vedtatt å
Mangler gang- og sykkelvei. Svært dårlig nedklassifisere veien. Veien er pr 01.12.21 ikke overtatt
tilrettelagt for gående og syklende
av Lier kommune
Bussholdeplass retning Sylling ligger i
sving som er uoversiktlig - ikke
trafikksikker
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Fra Torstad til Sylling Mangler GS-vei
Øvre kryss med
Syllingbakken
Gående er tett på trafikken.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Mangler gang- og sykkelvei
Mangler GS-vei

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

Kommentar til Tilltaksliste

Mangler GS-vei.

Innspilt problem

Vestsideveien

Ringeriksveien

Nøsteveien

Veinavn

Finansieringsorgan
Eier / Stat, Fylke FK=Fylkes
/ Kommune
kommunen

Forklaring til Prioritet
Prioriteringskriteriene står omtalt i strategidelen kap. 3.

Forklaring til kompleksistet:
Holdningsarbeid trafikksikkerhet
Enkle fysiske tiltak
Komplekse tiltak

Sted
Fra Heiatoppen til
Askers grense
Fra Gluggen til
Jensvollveien
Fra Nordal skole til
Sylling.

Vedlegg 3 - Tiltaksliste for fylkesveier- Viken fylkeskommune
Dette er en oversikt over tiltak som sendes til Fylket - med Lier kommunes prioriteringer 08.12.2021
Rangering av plassene 1 til 3 er rangeringen som ble vedtatt i utvalg for miljø og plan den 22.04.2020. Rangering av de øvrige tiltakene er tatt utifra gjeldene prioriteringskriterier.
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skolevei 2.Sikring
til bhg 3.Adkomst
til kollektiv
4.Sikring til
lokalsentre 5.
Sikring til
boligomr.

1. prioritet
Adkomst
/1.sikring av

3

2
3

1

1

4

3

3

3

3

3

3

2

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

g/s 2. Adkomstvei
uten g/s 3.
Samlevei med g/s
4. Ad.vei med g/s

2. prioritet
Type
infrasturktur
/ 1.Samlevei uten

Prioritet

9

9
9

9

2

9

9

9

8

6

2

2

2

9

9

9

9
9

9

8

8

8

6

6

6

3

2

2

2

2

2

2

1.Holdningsskape
nde arb 2. Etab. av
g/s el fortau 3.
Tilrettelegging
forkollektiv 4. Skilt
5. Reg avparkering
6. Belysning 7.
Frisikt 8.Fartsred.
Tiltak 9. Bekost av
taxi/buss og
fotgjengerovergang

3. prioritet
Type tiltak/

Rangering
1 (vedtatt i
2020)
2 (vedtatt i
2020)
3 (vedtatt i
2020)
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Vedlegg 3
Tiltaksplan
for fylkesveier

22
FK

FK

Fylket

Fylket

Drammensveien

SVV

SVV

E134

Finansieringsorgan
SVV=
Statens vegvesen Veinavn

Forklaring til Prioritet
Prioriteringskriteriene står omtalt i strategidelen kap. 3.

Forklaring til kompleksistet:
Holdningsarbeid trafikksikkerhet
Enkle fysiske tiltak
Komplekse tiltak

Eier / Stat,
Fylke /
Kommune

Kompleksitet

x

Her hadde trafikkflyten og sikkerheten
vært betraktelig bedre om det hadde
blitt laget en rundkjøring

kryss v/Kiwi
Lierskogen

Gullaug-Lahell

Sted

Innspilt problem
Kommentar til Tilltaksliste
Gående/syklende - midtstripe for deling Tiltaket settes på liste som sendes
av banen - sikre ferdsel
SVV.

Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

x

Krysset ved Østre
Kjennervei

Drammensveien

x

Mørk strekning ved brua over E18 og
frem til krysset ved Lierbakkene.
Tiltak settes på liste til Viken
Kryssløsning: Ønsker bedre kryssløsning
i krysset med Øvre Kjennervei. Viktig å
ivareta sikkerhet for gående/syklende
og bilister
Tiltaket settes på liste som sendes Viken.

G/S vei

Kirkelina

Vedlegg 4 - Tiltaksliste for riksveier-Statens vegvesen
Dette er en oversikt over tiltak som sendes til SVV - 08.12.2021

FK

Fylket
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x

Tiltaksplan
2022

5

5

4

1

skolevei 2.Sikring
til bhg 3.Adkomst
til kollektiv
4.Sikring til
lokalsentre 5.
Sikring til
boligomr.

1. prioritet
Adkomst
/1.sikring av

3

3

3

3

g/s 2. Adkomstvei
uten g/s 3.
Samlevei med g/s
4. Ad.vei med g/s

2. prioritet
Type
infrasturktur
/ 1.Samlevei uten

Prioritering

8

8

6

35

34

33

4

1.Holdningsskape
nde arb 2. Etab. av
g/s el fortau 3.
Tilrettelegging
forkollektiv 4. Skilt
5. Reg avparkering
6. Belysning 7.
Frisikt 8.Fartsred.
Tiltak 9. Bekost av
taxi/buss og
fotgjengerovergang

3. prioritet
Type tiltak/

Vedlegg 4
Tiltaksplan
for riksveier
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