Orientering om vinterdrift

Hovedutvalg for tekniske tjenester 23/11-21

Vinterdrift – ca. halve veibudsjettet
Økonomiske hovedtall
Vinterdrift: Snøbrøyting, bortkjøring, salting, manuell måking

30 - 35 mill

Drift av gatelys inkludert energi

11 mill

Drift av gatevarmeanlegg

2,5 – 4,5mill

Sommerdrift funksjon. Vårfeiing, renhold sentrum, asfaltlapping, sluktømming 12 mill
Byrenovasjon

3,3 mill

Forvaltning av byarealer, tilrettelegging for utleie, arrangement, World Cup,
Elvefestival….

2 mill

Fontener og installasjoner ved elven

0,5 mill

Reparasjon og ”vedlikehold”

8 mill

Administrasjon og fellesutgifter

8 mill

Organisering og omfang
• Egen myndighetsvakt (24/7) har ansvar for riktig utkalling og ressursbruk. Egen
driftsavdeling beslutter selv utkalling innenfor ordinær arbeidstid
• 12 egne ansatte brøyter 4 roder (tredelt vakt)
• 58 roder driftes av innleid entreprenør
• 331 km kommunal vei med og uten fortau
• 102 km gangsykkelvei
• 48 km gråsoneveier (sak om gråsoneveier legges frem våren 2022)
• Turveier, parkeringsplasser, trapper, snødeponi m.m.
• Fortau i sentrum (politivedtektsområdet)

Beskrivelse av vinterdriftsstandard (forenklet)
•

Myndighetsvakta kan beslutte å ikke iverksette tiltak. Aktuelt for eksempel dersom snøen forventes å smelte av seg selv
i løpet av kort tid.

•

Vinterdrift er unntatt arbeidstidsbestemmelsene, men ved vedvarende snøfall må mannskapet hvile. Det finnes kun
begrenset med reservemannskap da det er sjelden behovet oppstår og fordi kostnaden for dette vanskelig kan la seg
forsvare. I slike tilfeller prioriteres bussrutene.

•

Generelt prioriteres myke trafikanter og kollektiv, samt sentrum foran kjøreveier.
Vei

Igangsettes

Gjennomkjøringstid

Busstrasé (saltes)

Ved 1 cm snø

2 timer

Hovedveier

Ved 3 cm snø

4 timer

Boligveier

Ved 5 cm snø

5 timer

Gang- og sykkelveier

Ved 2 cm snø

4 timer

Fortau - øvrige

Som gang- og sykkelvei

Som gang- og sykkelvei

Kort om vinterdrift
• Ikke krav til standard under værhendelse,
men krav til syklustid. Særlig merkbart på
fortau hvor snø kastes inn på fortau fra veien
igjen og igjen under ett snøfall. Fortau
brøytes i lavere hastigheter og operasjonen
lar seg ikke koordinere fullt ut. Standard
gjenopprettes etter værhendelse.
• Salt benyttes i utgangspunktet kun for å
ivareta fremkommelighet for buss.
• Salt benyttes kun i resterende veinett ved
spesielle hendelser.

• I resterende veinett benyttes strøgrus for å
ivareta friksjon

Bortkjøring av snø til deponi
• Utfordrende å drifte arealer uten
plass til snødeponi
• Etter et større snøfall må
mannskapet hvile, deretter
igangsettes bortkjøring av snø
• Inntil snøen er fjernet kan snøen
utgjøre trafikkfarlige sikthinder
• Drammen parkering kan oppleve tap
av inntekter grunnet snø på
parkeringsplasser i sentrum

Status snødeponi vinteren 2021-22
•
•
•
•

Midlertidig godkjent deponi på Berskog til juli 2023
Det arbeides med å få på plass deponi på Bokerøya og i Mjøndalen
Forsøker å unngå å kjøre snø fra Svelvik til Berskog på grunn av høye kostnader og klimautslipp
Behovet for deponi varierer fra nesten ingenting til 125 000 kubikkmeter eller 8300 lastebillass

Status snøsmeltingsanlegg
• Totalt 23 485m² kommunalt
snøsmeltingsanlegg.
• Energibehov 3 758 000kWh/år
• Driftskostnad 4,5 mill. kr/år
• Innsparingstiltak ved redusert
bruk av gatevarme (3 mill. kr.)
Broer og underganger driftes samt
området ved Nedre Storgate
(gågatene)
• Park hotell rives. Området ved
Gamle kirkeplass er derfor ute av
drift
• Teknisk rom under Bybrua rives til
våren. Strømsø torg vil da bli
midlertidig frakoblet

Kommunikasjon med brukerne
• Egen publikumsportal, Drifts
web.
• Mottok totalt 4958 henvendelser
vinteren 2020-21
• Autosvar mens det snør, avvik
håndteres etter værhendelse
• Innbyggertorget
• Kommunepost
• SuperOffice
• Andre….

Kontroll av ekstern entreprenør
Hyppige kontroller av
entreprenørs arbeide er en
forutsetning for å sikre god
kvalitet

Vinterdrifts-budsjettet omdisponeres til vedlikehold
Snøfattige vintre i 2017 og 2021 ga oss muligheten til økt vedlikehold. Bilde fra Amtmand Bredersgate 28.mars
1927 og 2017

