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Jon Helgheim (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til formannskapets møte 18.
november:
Som følge av økende køproblemer i Drammen er det avgjørende at alle stener snus for å løse
opp i disse problemene. I sommer ble nytt lyskryss i Telthusgaten satt i drift, dette har ført til
betydelige køproblemer som forplanter seg gjennom hele byen. Køproblemene fører til at
utrykningskjøretøy sliter med å komme frem. Det er avgjørende viktig at trafikken flyter så
godt som overhodet mulig gjennom alle flaskehalser. Unødvendige lysreguleringer,
manglende vegmerking og dårlig tilrettelagte trafikkløsninger bidrar til å forverre
trafikksituasjonen. Små hindringer som er enkle å utbedre eller fjerne kan ha mye å si for
trafikkflyten. På lang sikt trengs det en rekke nye tiltak og nye veier, på kort sikt må alt gjøres
for å få til en bedre trafikkflyt. Drammen Kommune bør derfor gå i dialog med Statens
Vegvesen for å gjennomgå alle flaskehalser med det formål å fjerne dårlige trafikkløsninger,
sørge for bedre oppmerking samt kartlegge hvilke kortsiktige tiltak som kan gjøres for å få til
best mulig flyt i trafikken.
Forslag til vedtak
Rådmannen går i dialog med Statens Vegvesen og utarbeider en tiltakspakke for å utnytte
dagens veikapasitet maksimalt. Herunder skal alle lyskryss gjennomgås for å forsikre at
maksimal kapasitet blir utnyttet. Nytt lyskryss i Telthusgata fjernes dersom ikke samme
kapasitet som før sommeren kan oppnås. Det kartlegges hvilke enkle forbedringer som kan
gjennomføres på dagens veinett for å øke kapasiteten på kritiske punkter. Rådmannen holder
Formannskapet løpende orientert om arbeidet.
Svar:
Det vises til svar på spørsmål fra Johan Baumann angående lyskryss i
Telthusgata/Tordenskioldsgate. Det etableres kontakt med vegvesenet for å få en evaluering
av nytt lyskryss i Telthusgata og for en vurdering av eventuelle kapasitetsutfordringer andre
steder i Drammen. Det bemerkes at potensialet for utbedring av eksisterende kryss kun utgjør
en beskjeden prosentandel av total kapasitet, og at flere kryss allerede er utbedret. Det
forutsettes at økt fremkommelighet ikke går på bekostning av sikkerhet for myke trafikanter i
det videre arbeidet.

Forslag til vedtak:
Drammen kommune kontakter Statens vegvesen for å be om en evaluering av nytt lyskryss i
Telthusgata og en vurdering av kapasitetsfremmende tiltak i andre kryss i Drammen der
kapasitetsgrensen er nådd. Fremkommelighet for biler skal ikke gå på bekostning av
sikkerhet for myke trafikanter.

