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Hovedutvalgets ansvarsområder

• P11 Utbygging og samferdsel
• Utbygging, forvaltning og drift av vei, park/plasser, parkering, samt 

samferdselsforvaltning 

• P12 Vann, avløp og renovasjon
• Vann og avløp i egen kommunal drift
• Renovasjon utføres av RfD, og inngår ikke i årsevalueringen

• P13 Arealplan, klima og miljø
• Arealplan, byggesak, bevilling, inkludert tilsyn og ulovlighetsoppfølging
• Geodata/kart
• Landbruk og miljø: styrket/bygget opp i løpet av året.
• Klima: etablert med egen virksomhet fra sommeren 2020



P11 Utbygging og samferdsel

• Ny kommune – nye virksomheter:
• Samferdsel, vei og park

• Etablert fra 01.01.20, sammensatt av enheter/tjenester som var ulikt organisert og budsjettert i de 
3 tidligere kommunene, samt tidligere Drammen Drift KF.

• Krevende i første halvår å få samlet økonomisk oversikt og etablere felles arbeidskultur

• Parkering
• Samme enhet og personell som i tidligere Drammen, men med overgang fra kommunalt foretak til 

basis, samt geografisk utvidet virkeområde og forvaltningsansvar.

• Inntektsgrunnlaget (parkeringsavgifter) ligger fortsatt i «gamle Drammen»

• Utbygging og infrastruktur
• Hovedstruktur som i Byprosjekter i tidligere Drammen, men utvidet portefølje



Samferdsel, vei og park

• Driftstjenestene er levert med små avvik, tross krevende omstilling med ny 
organisering, trange budsjettrammer og pandemi-utfordringer

• Veivedlikehold har blitt nedprioritert. Dette gir økt etterslep og økt behov for 
vedlikehold / investeringer i fremtiden 

• Utviklingsarbeid har vært fokusert på miljøvennlig transportmønster:
• Sykkeltilrettelegging
• Trafikksikkerhet / trygge skoleveier
• Tilrettelegging for elektrisk transport
• Knutepunktsutvikling
• Mikromobilitet (elsparkesykler) – ny utfordring og mulighet

• Strategisk arbeid gjennom Buskerudbyen mht. å inngå byvekstavtale med staten



Parkering

• Tilrettelegging for nye betalingstjenester (mobilapp)

• Andelen elbiler er økende. Dette påvirker inntektene (halv takst)

• Betydelig økt virkeområde ift. tidligere Drammen
• Økt geografisk område for parkeringshåndheving

• Behov for ny skilting flere steder for å kunne håndheve 

• Flere publikumshenvendelser, bl.a. HC-kort, og innbyggere som ønsker p-regulering i 
eget nærområde

• Parkeringsinntektene er kun knyttet til tidligere Drammen



P11 - Driftsregnskap

• Programområdet som 
helhet har gått i balanse i 
2020. Herunder inngår 
kompensasjon på 
9 millioner kroner knyttet 
til pandemien.

• Det har vært et merforbruk 
innen vei, men dette har 
blitt veid opp av et like 
stort mindreforbruk innen 
parkering.



P11 -
Investeringsregnskap
• Investeringene i 2020 er tiltak

som i hovedsak har vært
planlagt og/eller startet opp av 
de tidligere kommunene



P11 Investeringer (store tiltak)

• Spiralen – åpnet på sensommeren

• Flomsikring i Nedre Eiker
• Samarbeid mellom NVE og Drammen kommune

• 80% statlig finansering, 20 % kommunal egenandel (pluss tilgrensende tiltak)

• Fjell 2020 / Fjell allmenning
• Parker, lekeplasser og gangveier, mest tilknyttet skole/hall-utbyggingen

• Ny bybru – prosjektering

• Gjestebrygge i Svelvik sentrum



P11 – Investeringer 
- sekkeposter og mindre tiltak

• Vei – oppgradering
• Asfaltert 7,4 km vei og 0,9 km gang- og sykkelvei, og bygget 2 km nye fortau
• Etterslepet øker allikevel (forfall > investeringer/oppgraderinger)

• Sykkelplan 
• Sykkelveibygging, reguleringer/skilting, sykkelparkering, detaljplanlegging av prosjekter som 

skal utføres i 2021

• Trafikksikkerhet – trygge skoleveier er prioritert

• Park – oppgradering, modernisering og sikkerhet
• Lekeplasser oppgradert, dels for å tilfredsstille forskriftskrav
• Skateanlegg Svelvik ungdomsskole

• Ladepunkter for elbil er etablert i Thornegata og Griffenfelds gate



Oppfølging av store prosjekter

• Utbygging og planlegging i regi av andre offentlige og private aktører følges 
opp av kommunen, bl.a. for koordinering med kommunal infrastruktur
• IC-prosjektet / ny Vestfoldbane

• Nytt sykehus

• Sundland

• Konnerud sentrum

• Holmen

• Åsen i Mjøndalen

• Langsiktig planarbeid for Travbanen/Berskaug, Gulskogen nord, Grunnane, 
eksisterende sykehusområde, Tangen, Nybyen, Fjordbyen (samarb. med Lier k.)



Pandemien

• Økt bruk av friområder som parker, lekeplasser og badeplasser
• Økt renholdsbehov av toaletter

• Økt renovasjonsbehov på kommunale fellesarealer

• Betydelig reduserte parkeringsinntekter
• Gratisparkering i mars og april

• Resten av året: redusert belegg grunnet redusert bruk av bysentrum

• Bortfall av inntekter fra utleie av gategrunn til servering og arrangementer

• Økte byggekostnader på noen prosjekter
• Grunnet restriksjoner og tilgang på arbeidskraft



Oppfølging av verbalvedtak

• Økonomiplan 2020-2023: mange og omfattende verbalvedtak omkring 
samferdsel (P11), klima og miljø (P13)

• Manglet kapasitet til å igangsette oppfølging av alle vedtak i 2020, men i 2021 
er det meste i gang.



Oppfølging av verbalvedtak i øk.plan (1)

Vedtakspunkt Status (oppdatert pr 1. tertial)

Sykkelplan Gjennomført. Vedtatt av kommunestyret mars 2021

Ladepunkter for elbil Ladepunkter etablert i Thornegata og Griffenfelds gate høst 2020. Avgift 
for lading er innført i tråd med vedtak. Redusert bruk etter innføring av 
avgift

Kollektivtransport (utredning av kommunalt tilbud) Dialog med Viken f.k., som har igangsatt et større utredningsarbeid (hele 
fylket). Forsinket.

Plan for ladeinfrastruktur Forsinket. Fremmes høst 2021

Biogass Ikke påbegynt i 2020, men sak fremmes i løpet av 2021

P-registrering (vurdere automatisk registrering) Vurdering i 1. tertial 2020: Kun aktuelt på plasser som drives av Dpark AS. 
Flere ulemper enn fordeler nå. Frarådes nå, men vurderes løpende mht. 
teknologiutvikling. 

Parkering – oversikt over ikke omsøkte betalings-
parkeringsplasser

Ikke kapasitet til å følge opp i 2020.



Oppfølging av verbalvedtak i øk.plan (2)

Vedtakspunkt Status (oppdatert pr 1. tertial)

Ny gang- og sykkelbro (mellom Holmennokken og Bybrua) Utredning igangsatt - politisk sak planlegges fremlagt i 2021

Tilfartsvei vest del 1 (belyse omdimensjonering) Viken f.k. har vedtatt å ikke bidra. Bane NOR har utsatt bygging av 
dobbeltspor over kulverten. Rådmannen tar sikte på å legge frem egen 
sak

Områdeplan for Drammens gamleby Intensjonsavtale om områdesatsing inngått med staten. Satsingen ligger 
hovedsakelig utenfor Programområde 11

Trygge skoleveier Trafikksikkerhetsplan utarbeidet, og fremmet mars 2021

Vintervedlikehold – fokus på g/s-veier Standard på vinterdrift av g/s-veier er økt i ny veidriftskontrakt inngått 
våren 2020

El-bysykler Det høstes erfaringer med elbysykkelordning i Kongsberg og Lier, samt ses 
i sammenheng med kommersielle elsparkesykkel-ordninger

Veglys - fylkesveier Administrasjonen har så langt ikke lykkes i å få Viken fylkeskommune til å 
overta ansvaret de har etter veiloven



P12 Vann, avløp og renovasjon

• Vann og avløpstjenestene drives i kommunens egenregi, og blir omhandlet i 
årsevalueringen under P12.

• Renovasjon driftes av RfD IKS, og er ikke omhandlet her.



P12 Vann, avløp og renovasjon

Resultater: 

• Rent drikkevann er levert uten vesentlige avvik i hele 2020. 

• Avløpsrensing:
• Rensekrav for avløp er oppfylt i 2020 på Solumstrand RA

• Rensekrav er ikke oppfylt i 2020 på Muusøya RA, delvis pga. fellesledninger med mye 
fremmedvann.

• Rensekrav oppfylt ved Mjøndalen RA for 2020, men er underdimensjonert for 
nåværende belastning.

• Vann- og avløps-gebyrene ble fullt harmonisert i overgangen til ny kommune. 



Investeringer
• Investeringene er i all hovedsak knyttet

til rehabilitering og utskifting av vann-
og avløpsnett

• Skiftet ut 3,4 km vannledning, 
tilsvarende 0,6 % av 
vannledningsnettet

• Skiftet ut 6,5 km avløpsledning, 
tilsvarende 1,2 % av avløpsnettet
• Fellesledninger erstattes av separerte

anlegg
• Strømperehabilitering (no-dig), brukes

der det er mulig

• Damrehabilitering (tidligere
vannverksdammer):
• Sluttføring av Skapertjern, men ingen

nystartede prosjekter i 2020



Oppfølging av verbalvedtak i øk.plan

Vedtakspunkt Status (oppdatert pr 1. tertial)

Kloakkrenseanlegg – analyse av konsekvenser av endrede krav 
fra Fylkesmannen (Statsforvalteren)

Statlige rensekrav om rensing av organisk materiale senest 2027 
innebærer at Muusøya RA og Mjøndalen RA ikke vil kunne oppfylle 
rensekrav. Totalfornyelse er nødvendig. 

Prosess med konseptvalgutredning er igangsatt, der det både ses på 
lokale løsninger med etablering av nye renseanlegg ved dagens 
renseanlegg, og etablering av stort, nytt renseanlegg med tilhørende 
overføringsledninger. 

Det tas sikte på å legge frem sak om løsningsvalg i løpet av 2021



P13 Arealplan, klima og miljø

• Arealplan

• Byggesak

• Juridisk (tilsyn, ulovligheter)

• Geodata

• Landbruk og miljø

• Klima (ny virksomhet fra høsten 2020)



Arealplan

• Høy produksjon og stort 
antall plansaker

• Videre er forarbeidet til ny 
arealdel til kommuneplanen 
startet opp



Byggesak
• 60 % høyere antall byggesaker 

enn estimert for 2020

• Selvkostandel 96,6 %, mot 
budsjettert 90%, grunnet:
• Sakspågang
• Vakanser
• Lite ressursbruk på  

kompetanseheving grunnet 
pandemien

• Dessuten mottatt 135 
dispensasjonssøknader, hvorav 
103 er fremlagt til politisk 
behandling, 17 er behandlet 
administrativt



Tilsyn og ulovligheter

• 65 foretakstilsyn
• 11 saker: kravene oppfyllt
• 19 saker: ansvarsrett trukket av foretaket
• 32 saker: ansvarsrett fratatt av kommunen
• Tilsyn iverksettes ved mistanke om avvik: tallene må derfor ikke tas som representative 

for bransjen 

• Ulovlighetssaker:
• 143 saker ved inngangen til året
• 128 nye saker registrert i 2020
• 130 ulovlighetssaker er avsluttet i løpet av året
• 141 uavsluttede saker pr utgangen av 2020



Miljø og landbruk

• Fagmiljø innen miljø og landbruk er rekruttert i 2019 (mest landbruk) og 2020 
(mest miljø).

• Oppgavene har til dels vært fragmentert i tidligere kommuner, og det er 
derfor brukt en del ressurser i 2020 på å identifisere og samle kommunens 
oppgaver innen fagfeltene. 

• Vannmiljø gis økt fokus, dessuten oppfølging av forurensningssaker.



Klima

• Ny virksomhet fra høsten 2020, med 3 medarbeidere

• Hovedoppgaver så langt er knyttet til oppfølging av økonomiplanvedtak:
• Klimastrategi

• Klimabudsjett

• Klimaregnskap

• Rapporterer politisk i særlig grad opp mot klimautvalget og videre til 
formannskapet (i mindre grad til hovedutvalg for tekniske tjenester) 



P13 - Driftsregnskap

• 9,9 mill.kr i positivt avvik

• 5,2 mill.kr av dette skyldes lavere 
lønnsutgifter:
• Rekruttering til 2 nye 

virksomheter i løpet av året

• Vakanser i andre deler av 
programområdet

• Samt refusjon sykelønn på 3,3 
mill.kr over budsjett



Oppfølging av verbalvedtak i øk.plan (1)

Vedtakspunkt Status (oppdatert pr 1. tertial)

Smog free tower – sak om prøveprosjekt på Bangeløkka Vanskelig å finne teknologi med troverdig ønsket effekt.

Solceller i Drammen – til arbeidet med kommuneplanen lage 
kommunal handlingsplan for økt bruk av solceller

Vurderes i kommuneplansammenheng

Solceller på kommunale tak Er iverksatt av Drammen Eiendom KF

Kunstgress – best mulig miljøavtrykk Ikke anlagt eller rehabilitert kunstgressbaner i 2020. Ved ny 
anbudsbeskrivelser vil det settes miljøkrav i tråd med vedtak. Hører inn 
under P09.

Gummidekke i barnehager og lekeplasser Tematikken blir drøftet i handlingsplan plast, som planlegges fremmet i 
2021



Oppfølging av verbalvedtak ang. klima

(vedtatt under P14 Ledelse, styring og administrasjon (formannskapet))

Vedtakspunkt Status (oppdatert pr 1. tertial)

Styrking av stab, klima Virksomhet klima opprettet under kommunalsjefområde Arealplan, klima 
og miljø

Klimabudsjett Forenklet klimabudsjett lagt inn i økonomiplan 2021-2024. Det vil 
arbeides for mer fullverdig klimabudsjett inn mot kommende økonomi-
og budsjettarbeid.

Klimastrategi Klimastrategi for kommunens egen virksomhet er påbegynt og 
ferdigstilles i 2021. Klimastrategi for kommunesamfunnet igangsettes i 
2021 og ferdigstilles i 2022.

Klimaregnskap Klimakostanalyse for kommunen som virksomhet er utarbeidet. Det 
arbeides videre med klimaregnskap opp mot økonomi og budsjettarbeid



Oppdatert status pr. 1. tertial 
2021



P11 Utbygging og samferdsel

• Betydelige utfordringer med å oppnå årsresultat i samsvar med budsjett, men det 
jobbes for det

• Flere av innsparingstiltakene i økonomiplanen er vanskeligere å gjennomføre enn 
forutsatt:
• Reduksjon i drift: Akutte utbedringsbehov og oppmerking (forskriftskrav) som må 

gjennomføres
• Gatevarme: drift av fellesanlegg med private er bundet opp i avtaler
• Kutt i parkdrift og renovasjon på friområder ikke realiserbart grunnet pandemien
• Parkering: Vedtatte satser er for lave til å muliggjøre forutsatt inntektsnivå (uavhengig av 

pandemien)
Merforbruk/mindreinntekt pr 1. tertial på 3,5 mill.kr. før pandemi-effekter
Mindreinntekter grunnet pandemien: 5,2 mill.kr (Parkering: 4,2 mill.kr, torgleie: 1 mill.kr)



P11 Utbygging og samferdsel

Investeringer:

• Prognose for året i samsvar med budsjett

• Lavt forbruk pr 1. tertial skyldes at investeringene i stor grad gjennomføres 
vår-sommer-høst

• Det er fortsatt redusert innsats på både vedlikehold og investeringer på 
vei (gir økt etterslep)



P12 Vann, avløp og renovasjon

• Drift av vann- og avløpssektoren har blitt gjennomført som normalt.

• Programområdet er selvkostfinansiert, og forventes per årsslutt å gå i balanse 
innenfor selvkostregimet.

• Investeringer på 200 mill.kr gjennomføres som planlagt
• I hovedsak rehabilitering og fornying av ledningsnett



P13 Arealplan, klima og miljø

• Fortsatt god pågang av plan- og byggesaker

• Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i gang

• Arbeid med klimastrategi, klimabudsjett og klimaregnskap er godt i gang.

• Miljø:
• Ren Drammensfjord

• Sunkne båter (private) som har måttet håndteres



P13 - Økonomisk status
• Positivt avvik på 1,3 mill.kr. Skyldes

både mindreforbruk og merinntekter

• Programområdet forventes å gå
i balanse ved årets slutt



Byggesaker - statistikk

I perioden 1.1.2021- 30.4.2021 er det gitt følgende tillatelser:

• Rammetillatelser: 131

• Igangsettingstillatelser: 213

• Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest (tatt i bruk): 149

• Saksbehandlingstid: Av 471 saker med behandlingsfrist (3 eller 12 uker), har 
det vært fristoversittelse i 30 saker.



Plansaker – status og statistikk

• Arealplan har 80 pågående
plansaker, hvorav de fleste er private 
innsendte planer



Bevillingssaker

• Betydelig økning i antall serveringsbevillinger

• Kan skyldes pandemi-permitterte i bransjen som ønsker å starte for seg selv

• Kan tolkes som optimisme om at utelivsbransjen vil reise seg etter pandemien




