3.

Husk at man kan sykle på alle veier, bortsett fra
motorveier og steder det er skiltet med forbud for
syklister. Man må ikke bruke parallelle sykkelfelt
eller gang- og sykkelveier.

2.

Gled deg over turer på sykkel. Ta en omvei og opplev
noe nytt. Ta en stopp langs veien og unn deg noe
godt av og til.

1.

Sykkelkart
og turtips
rundt Svelvik
i Drammen
Foto: braign.no

Lengde
10 km

Foto: Lotte Frost

Man kan også sykle på fortau og over gangfelt, men
husk at man da har vikeplikt for andre motorkjøretøy
(i kryss på fortau). På fortau og i gågater har de
gående prioritet, så vis hensyn, unngå sykling på
slike steder med mye gangtrafikk og hold lav fart.

Foto: braign.no

4.

Det er ikke vanskelig å finne veien til
Tangen fjordpark. Fra Rundtom og starten
på ruta følger man bare veien mot Svelvik
i ca en mil og vips så er man ved Tangen
fjordpark. Svelvikveien er bare delvis
tilrettelagt for sykling, så for å bidra til
smidig trafikkavvikling anbefaler vi deg å
velge tidspunkt utenom rushtiden. Når du
ankommer Tangen fjordpark venter det
sandstrand, sandvolleyballmuligheter og
benker med tilrettelegging for grilling. Man
kan med andre ord pakke litt i sekken og ha en
trivelig dag i fjordparken.
Høydemeter: 50

Som syklist i vegbanen har man samme regler og
plikter som andre kjørende. For eksempel har bilister
fra venstre vikeplikt for syklister på vanlig veg.

En kjapp fergetur tar deg over den smale
Svelvikstrømmen, til Verket, og starten av
ruta ved moreneryggen på Hurumsiden av
fjorden. Allerede ved startpunktet finnes det
spennende opplevelser å få med seg, i form av
Orografen på toppen av ryggen. Fra Verket er
det bare en vei videre, og den går oppover! 165
høydemeter skal forseres før du er på toppen.
Kanskje ikke så dumt at du finner Klokkeren
spiseri og landhandleri på toppen av bakkene?
Ta uansett til høyre på Kirkebygdveien og etter
hvert ut på Tofteveien. Det kan være noe trafikk
på Tofteveien, men den er oversiktlig og sånn
sett relativt trygg å sykle på. 4km senere skal du
ta av mot Holmsbu, hvor du finner Sand gård.
Gården er vel verdt et besøk i seg selv, men
selger også bakervarer om du ønsker å bunkre
opp til en dag ved fjorden. Det
eneste som gjenstår er å trille
Lengde
ned til Holmsbu, og ta inn
13 km
fjordidyllen.
Høydemeter: 240

5.

En tur til Tangen fjordpark som passer
for alle en varm sommerdag.

Ved kø kan syklister passere andre motorkjøretøy
på både venstre og høyre side. Passering er ikke
anbefalt ved kryss der biler og lastebiler plutselig
kan svinge uten å se seg for.

Fergen over Svelviksundet åpner for å
utforske Hurumsiden av fjorden med
utgangspunkt fra Svelvik. Turen til
Holmsbu inneholder flere hyggelige
fristelser på veien, og Holmsbu en herlig
fjordidyll du aldri vil angre på at du
besøkte.

6.

Fra Strømsø torg setter vi kursen mot
Åskollen, og bakkene helt opp til Lindum
hvor bondelanskapet åpner seg foran deg.
Vi velger oss Østsideveien videre mot Sande.
Her er det kupert og svingete hele veien, men
heldigvis svært lite trafikk. I Sande er det
mulig å legge inn en stopp om det er ønskelig
med påfyll av ulikt slag, før ferden går videre
utover Sandebukta. Etter hvert opphører gang
og sykkelveier, men veien er stort sett ganske
oversiktlig slik at det vil være trygt å sykle
videre. Langs Sandebuktveien er mulighetene
for å legge inn en stopp mange, ikke minst
ved vakre Bjerkøya. Etter Bjerkøya blir det litt
kupert mot Berger, hvor det også er mulig
å hente litt kulturelt påfyll hos Fossekleiva
Kultursenter. Etter Fossekleiva tar bakkene
straks slutt, og du får en lang slak utforkjøring
ned mot grunnane naturreservat,
hvor det er mulig å ta en
Lengde
avstikker opp i fugletårnet som
42 km
ligger langsmed veien.
Høydemeter: 480

Tangen fjordpark

Fastmonterte lys er påbudt i mørket, og reflekser
skal man alltid ha bak på sykkelen og på pedalene/
pedalarmene. Hjelm, refleksvester, synlige klær er
ikke påbudt.

Vi velger oss en omvei til Svelvik fra
Drammen, som byr på mer innhold og
flere opplevelser sammenlignet med om
du følger fjorden utover.

Svelvik – Holmsbu

7.

Drammen – Svelvik via
Klevjerhagen og Sande

3

På gang- og sykkelveg har man vikeplikt i alle kryss,
både for kjøretøy fra venstre og høyre. (Så sant det
ikke er skiltet unntak.)
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Følg oss på
Buskerudbyen.no

QR-kode for flere
sykkeltur- og karttips

Offentlige toaletter
Kan ha åpningstider
eller være stengt i perioder.
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