
 

 
Årsmelding 2021 
 
Innledning  
2021 ble som 2020 et år preget av pandemien. Det har vært få aktiviteter og møtene har vært 
gjennomført digitalt. Gjennom året har det vært stort fokus på hverdagsreisen og myndighetene har 
oppfordret folk til å reise mindre kollektivt. I tillegg har mange hatt ulike hjemmekontorordninger. Til 
tross for restriksjoner som kunne ha bidradd til en større sykkelandel var det dessverre ikke tilfellet. Den 
nasjonale reisevaneundersøkelsen viser en nedgang fra fem til fire prosent. Men lokallaget håper og tror 
at noen av de positive tendenser vi så kan bidra til at reisevaner over tid vil bli mer aktive. Vi erfarer også 
en større politisk interesse og også næringslivet har begynt å komme sterkere på banen. Målet til 
Syklistens landsforening lokallag Drammen, Lier, Asker er å bidra til en trygg og sikker situasjon for de 
som sykler og går. Vi vil også jobbe med sykkelkultur og å motivere flere til å velge sykkel i hverdagen. 
Samtidig ønsker vi å bidra til at kommune Drammen, Lier og Asker når målene de har satt i sine 
sykkelstrategier/planer. 
 
Aktiviteter  
Nettside  
Lokallaget har laget egne nettsider, https://dla-syklistene.no/, hvor vi ønsker å fremme sykling på en 
positiv måte. Dette gjør vi gjennom å presentere ulike turforslag i vårt nærområde, fremme syklister som 
hverdagshelter samt informere om aktuelle saker vi jobber med. Vi ønsker at nettsidene skal oppleves 
som en nyttig ressursside for både lokale og besøkende syklister. 
 
Sykkelruter 
I 2020 og 2021 har vi arbeidet med å samle og organisere informasjon om sykkelruter i vårt nærområde. 
Hensikten med dette er å løfte frem fine sykkelmuligheter i vårt distrikt, og å gjøre dem tilgjengelige i 
form av kart, beskrivelser og GPS-spor som kan lastes ned. Turene er publisert på nettsiden vår. 
 
Sykkelturene våre er en blanding av Hygge og 
opplevelses-turer og forslag til pendler-ruter. 
Vi har i tillegg sortert turene basert på 
underlaget samt gitt dem en subjektiv 
vurdering av vanskelighetsgrad. Turene 
presenteres med bilde fra turen, en generell 
beskrivelse av området turen går i og 
muligheten til å laste ned en GPS-fil som kan 
benyttes på mobil eller sykkel-computer for å 
finne frem. På sidene vil man også kunne se et 
digitalt kart av turen sammen med en 
høydeprofil. Vi ønsker syklister i regionen 
oppleve flotte nye steder å sykle, eller å finne 
de mest effektive eller de fineste veiene til og 
fra jobb. Vi har også et ønske om å utvikle 
biblioteket med flere turer og om du har en 
favoritt-tur på lager har du muligheten til å 
foreslå den via nettsidene våre. 

 
 
 
 

https://dla-syklistene.no/


 

 
Kjernesaker 
Laget har i 2021 videreført vårt mål om å bidra til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel i 
hverdagen. Eksempler på saker som vi prioriterer og følger med på: 

- Skilting sykkelveier 
- Endring av vikeplikt skilting slik at syklende har samme rettigheter parallell bilveien  
- Helhetlig måte å bygge veier på; forutsigbart veinett for alle trafikanter; sikrere trafikkavvikling 
- Sykle med trafikken, ikke mot. Riktig adferd på sykkel 
- Stor andel farlige veier/kryss som krever ekstra prioritet 

Arbeidet koordineres med SLF sentralt og vi har et fokus på å bidra til at det inngås partnerskap med 
flere, slik at saken får større tyngde og på sikt kan bidra til endringer i vegtrafikkloven. Spesielt Drammen 
kommune og sykkelkoordinator i Buskerud byen løftes frem som gode samarbeidspartnere 
 

 
Høringssvar og innspill til politisk arbeid 
Vi har gjennom året avgitt diverse høringssvar på saker knyttet til sykkelforhold og planlegging av 
samferdsel. Primært har dette vært utført i Drammensregionen. I tillegg har vi gitt høringssvar på noen 
større planer: 

- Handlingsplan mot klimaendringer, Asker kommune  
- Sykkelplan Drammen 

 
Samarbeid og møtearenaer 
Landsmøtet i Drammen:  

- Laget deltok fysisk med en representant digitalt og en med fysisk tilstedeværelse på enkeltsaker 
- Vi bidro til å lage sykkelruter og informasjon knyttet til dette 
- Innspill til sak 4 på landsmøtet, fokus på samarbeid og hele trafikkbildet/trafikksituasjonen 

Sykkelgruppe Viken – Viken fylkeskommune: 
- Fire møter i 2021. 
- Viken fylkeskommune er ansvarlig for utvikling av sykkelveinett 
- Deltakere er Viken fylkeskommune med Drammen kommunes Sykkel koordinator/prosjekt leder 

Elisabeth som møte leder. 
- Gruppa har mye og høy faglig kompetanse og det er et meget positivt samarbeid. Alle 

poengterer: Det er vanskelig å få gjennomslag opp i systemet, faglig som politisk. 
- Utfordring i byer med helhetlig tenking/gjennomføring. Fylkesveien i en komme skaper trøbbel. 

Det er enighet i gruppa at vi samhandle, en vei er en vei. Uansett hvem som eier veien. SLF DLA 
skal ta bilder/beskrive områder/kryss og veier som bør utbedres. Spille inn positive løsninger 

- Målet et økt og bedre samarbeid for å tilrettelegge for hverdagssyklisten. 
 

Presseoppslag 2021 
Vi har i 2021 hatt flere oppslag i mediene Budstikka, Drammens tidende og Røyken og Hurum avis. 
Hovedsaker har vært: 

- Avstand til syklist ved forbikjøring  
- Sykkelsatsingen som lar vente på seg 
- Sykkelparkeringsmuligheter 

Vi har oppnådd bred eksponering spesielt knyttet til sykkelsatsningen i tråd med Nasjonal transportplan 
(NTP).  
 
Styrets arbeid 
Styret har i 2020 ikke hatt noen økonomiske bevegelser på konto og skal dermed heller ikke levere 
årsregnskap for 2020. det har vært gjennomført fem møter i 2021. 



 

 
Styret for Syklistforeningen Drammen, Lier, Asker har i 2021 bestått av: 
Tom Atle Bordevik 
Jon Erik Ludvigsen 
Lotte Frost, Styreleder 
 
Jeg vil benytte anledningen til å takke hele styret for deres innsats i 2020. Det jobbes kontinuerlig med å 
synliggjøre sykkelens viktighet og hvilken posisjon den forventer i fremtidens reisemønster. Tusen takk 
for en meget bra innsats og godt samarbeid. 
 
Drammen 14. april, 2022 
 
På vegne av styret 
Lotte Frost, styreleder 


