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Ifølge budsjettdokument for perioden 2019-2022 i Nedre Eiker kommune står det på side 83 under 
Flomsikring- Prioriterte tiltak i 2019-2022.: 
 

«Det skal etableres ny bru i M.O. Orningsvei som erstatter bru som ble ødelagt under flommen 
Frida. En ny bru vil bedre framkommeligheten for både gående og syklende. Barna vil få en 
tryggere skolevei, gjennom et langt mindre trafikkert område. Det vil i tillegg føre til lettere 
adkomst for helsepersonell og ambulanse.» 

 
Etablering av ny bru i M.O. Orningsvei må ha falt mellom to stoler i forbindelse med et sammenslåingen 
av kommunene. 
 
Jeg ber derfor om at penger til ny bru igjen kommer inn i investeringsbudsjettet for 2022. 
 
Jeg er klar over at det har vært en intern diskusjon i Nedre Eiker kommune om hvem som står som eier 
av veien og brua. Men ifølge uttalelse fra namsmannen i Nedre Eiker den 11.10.12 er det ifølge 
grunnboka kommunen som står som eier av veien, bekkeløp og bru. 
 
Håper dette lar seg løse på en fornuftig måte til beste for berørte brukere. 
 
Svar 
 
Drammen kommune har blitt kontaktet av grunneierne i M.O. Orningsvei, og det er en prosess på 
gjenoppbygging av denne brua. Drammen kommune har, i tråd med inngåtte forpliktelser fra tidligere 
Nedre Eiker kommune (datert 5/10-2016), gitt tilbud om tilskudd på kr 150 000,- til ny bru. Saken er 
herav videreført i Drammen kommune i tråd med de prinsipper som ble lagt til grunn i tidligere Nedre 
Eiker kommune.  
 
Deler av veiarealet havnet ved en feil på kommunal grunn etter matrikuleringen av Lysakerveien i 2012. 
Dette ble rettet opp ved oppmåling i 2014. Om bakgrunnen for feilen og oppmåling som  
ligger til grunn for dagens grenser, vises det til vedlagte protokoll fra oppmålingsforretningen i 2014. Vi 
kan ikke se at det foreligger holdepunkter for at denne oppmålingen er feil. 
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Etter en gjennomgang av saken kan vi ikke se at det er nye holdepunkter for at kommunen skal ha et 
ansvar for reetablering av broen. M O. Orningsvei er en privat stikkvei og fungerer som innkjøring til 
tilliggende eiendommer. På grunn av at vegen kan ha en viss nytte for andre trafikanter kan et tilskudd 
forsvares. Dette oppfattes å være i tråd med omtalen i budsjettdokumentet for 2019-2022 i Nedre Eiker 
kommune.  
 
Administrasjonen oppfatter at beboere i området er inneforstått med løsningen gjennom den 
kommunikasjonen som har foregått. Det gis også et betydelig tilskudd fra naturskadefondet til 
reetablering av brua.  
 
 
Vedlegg: 
Protokoll for oppmålingsforretning med rapport for gbnr. 38_2, M.O. Orningsvei, Krokstadelva 


