Harmonisering innen
infrastruktur og samferdsel
Programområde 11, Utbygging og infrastruktur
Programområde 12, Vann, avløp og renovasjon

Harmonisering gjennom:
• Økonomiplanen
• Det daglige arbeid i kommunalsjefområdet/virksomhetene
• Likeverdig prioritering av tjenestetilbudet til alle deler av den nye kommunen, men
allikevel noe preget av at de tidligere kommunene har hatt noe ulike rutiner,
standarder, teknisk infrastruktur, tilstandskartlegging m.v.
• Sammensying av fagsystemer der disse har vært ulike eller praktisert ulikt
• Nye driftskontrakter – likeverdig standard og oppfølging
• Organisasjonsutvikling

• Temaplan- og strategiarbeid
• Nye planer vil erstatte tidligere kommuners ulike planverk

P11 Infrastruktur og samferdsel
• Driftsstandarder, vei og park:
• Harmoniseres gjennom driftskontrakter gjeldende for hele kommunen
• Brøyting. Veilys. Drift, ettersyn og vedlikehold. HMS-krav

• Driftsstandarder for parker og grøntanlegg gjennomgås i 2021, og søkes harmonisert
fra og med neste driftssesong.

• Veistandard /etterslepsstrategi:
• Tilstandskartlegging etter felles metode gir grunnlag for å prioritere tiltak der
behovene er størst. Pågående arbeid.
• Grunnlag for politisk plan/strategi/sak om prinsipper for prioritering av tiltak

P11 Infrastruktur og samferdsel
• Nærmiljøanlegg/lekeplasser
• Tidligere Drammen kommune oppgraderte sine nærmiljøanlegg frem til 2019.
Pågående arbeid med å sikre likeverdig standard i tidligere Nedre Eiker og Svelvik.
• Prioritert oppgave å se til at lekeplassforskriften er oppfyllt mht sikkerhet.

• Gatenorm/parknorm
• Revisjonsarbeid er startet opp

• Parkering:
• Behov for gjennomgang av parkeringsregulering
• Særlig i Nedre Eiker og Svelvik

• Parkeringsstrategi som gjelder hele kommunen

P11 Infrastruktur og samferdsel
Handlingsplaner som fremmes i 2021:
• Sykkelplan (fremmes vinteren 2021)
• Ny plan vil gi felles tilnærming i hele kommunen

• Trafikksikkerhetsplan (fremmes vinteren 2021)
• Ny plan vil gi felles tilnærming i hele kommunen

Andre utpekte temaplanarbeid i planstrategien som er viktige mht. harmonisering:
• Utvikling møteplasser, gatebruk, offentlige rom
• Kommunal infrastruktur (VVA) (dette er et samlebegrep for ulike temaplaner)
• Overvannshåndtering og flom (flere programområder)

P12 Vann, avløp og renovasjon
• Gebyrnivå vann og avløp harmonisert i 2020.
• Gebyrforskrifter m.m. legges frem i dette møtet.
• Harmoniseringsbehov på administrativt nivå:
•
•
•
•

Saksbehandlingsrutiner – er i gang
Kundedatabasen – kvalitetssikre og harmonisere grunnlagsdata
Øvrige fagsystemer må harmoniseres, herunder oppdatering av kartgrunnlaget
Tilstandskartlegging og modellering av ledningsnettet – grunnlag for prioritering av
ledningsutskifting
• Felles driftskontroll-systemer

P12 Vann, avløp og renovasjon
• ROS-analyse har avdekket ulike standard på teknisk infrastruktur, særlig mht.
pumpestasjoner og overløp i avløpsnettet
• Behov for å harmonisere teknisk standard, bl.a. for å sikre leveringssikkerheten til
innbyggere og næringsliv

• Nye krav til renseanlegg

• Vannforsyning
• Det leveres drikkevann med god kvalitet og god leveringssikkerhet i hele kommunen,
• bortsett fra at det er utfordringer knyttet til fargetall og reservevannsforsyning for
abonnenter tilknyttet Blindevannverket

P12 Vann, avløp og renovasjon
• Renovasjon:
• Tjenesten leveres av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen, og har allerede
vært likeverdig i mange år

