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Jon Helgheim (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til formannskapets møte 8.
desember:
Klage lyskrysset i Telthusgate inn til Vegdirektoratet.
Lyskrysset i Telthusgata fortsetter å skape kø, kork og kaos i Drammen. Statens Vegvesen har
signalisert at de ikke har tenkt å gjøre annet enn å justere lyskrysset, dette har ikke gitt noe
merkbar effekt. På tross av at Sweco har laget en rapport som konkluderer med betydelige
trafikale problemer og redusert trafikksikkerhet, samt en anmodning fra den politiske
ledelsen i Drammen Kommune, ser det ikke ut til at Statens Vegvesen vil iverksette
nødvendige tiltak. Statens Vegvesen og politikerne i både Drammen og Buskerud har et
ansvar for å skape best mulig fremkommelighet for alle trafikkanter, det kan ikke sies at
løsningen i Telthusgata bidrar til dette. Tvert om bidrar lyskrysset til å lage kø, kork og kaos,
noe som både er trafikkfarlig og miljøskadelig.
Forslag til vedtak:
Drammen Kommune sender klage til Vegdirektoratet på det uønskede lyskrysset i
Telthusgata. Lyskrysset ønskes fjernet med begrunnelse i Swecos rapport, større
miljøbelastning, dårligere trafikksikkerhet og dårligere fremkommelighet på veinettet.

Svar:
Det er enighet i Buskerudbyen (BB) om at dersom det fra en partner er ønske om endringer i
gjennomførte tiltak som har mottatt tilskudd fra BB, tas dette opp med
gjennomføringsansvarlig/bestiller av tiltaket. Gjennomføringsansvarlig/bestiller drøfter
tiltaket med utfører/foretar en egenvurdering. Det konkluderes om tiltaket eventuelt skal
endres.

I dette tilfellet er det Buskerud Fylkeskommune (BFK) som er gjennomføringsansvarlig av
tiltaket. Det er derfor naturlig at Drammen kommune tar initiativ til et møte med BFK. Det er
naturlig at også utfører av tiltaket, som er Statens Vegvesen, inviteres til møtet.
Forslag til vedtak:
Drammen kommune kan ikke se at lyskrysset i Telthusgata fungerer etter hensikten. Ordfører
tar derfor initiativ til et møte med Fylkesordfører og Statens vegvesen region sør, for å drøfte
fjerning av lyskryss eller andre tiltak som vil gi like stor kapasitet for biler på sentrumsringen
som det var før lyskrysset ble etablert.
Det gis en orientering i formannskapets februarmøte om resultatet av møtet.

