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Etter å ha bodd over 40 år på Bragernes, nå Bragerøya, opplever vi og mange at problemet med
svevestøv er blitt vesentlig forverret. Etter mange usedvanlig tørre uker i vinter er svevestøv problemet
mer enn merkbart. Og verre blir det om ikke noe gjøres.
Drammen kommunes måte å feie på, med kost og vanndusj samtidig, synes ikke godt nok. I Oslo og
andre steder med mye svevestøv, kjøres en spylebil etter å ha feid gatene. Det gir vesentlig bedre
resultat.
Hvorfor gjøres ikke det i Drammen?
Med de utfordringene vi har med svevestøv i flere bydeler er det viktig at kommunen har slikt utstyr
tilgjengelig. Det må være mulig å skaffe slikt utstyr, slik at vi oppnår betydelig redusert svevestøv, rene
fortau og gater, og bedre helse for alle.
Hvilke planer har kommunen for å sørge for at de som er ansvarlig har riktig utstyr for dette?
Svar
De siste ukene før oppstart av vårfeiing (normalt første uke i april) er ofte utfordrende, da er det fortsatt
behov for å strø av og til, samtidig som støvproblematikken melder seg på solrike dager.
Renholdet av byens gater, fortauer og gangsykkelveier ble i 2021 redusert som en del av Drammen
kommunes innsparingstiltak. Vår-feiing utføres som normalt, mens vedlikeholdsfeiing og vinterfeiing
utføres ikke. Renhold av byens sentrum, torg og gågater er foreløpig ikke redusert, her feies det 5
ganger i uken når vær og føret tillater det.
Metoden som brukes er en etablert bransjestandard og ansett som en fullgod løsning. Spyling etter
feiing vil gi en høyere standard, men vil måtte skje på bekostning av annen drift og vedlikehold.
Tiltaksutredning luftkvalitet peker først og fremst på veier som E-18, Brakerøya krysset, Bangeløkka
krysset og Rosenkrantzgata med ÅDT over 8000 og høy hastighet som årsak til målinger tilsvarende
moderat forurensning, mens renhold av kommunale veier med lavere hastighet og trafikkmengde bidrar
i mindre grad til luftforurensing.
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Vårfeiing av barveiene (veier som saltes og ikke strøs) som Engene, Hauges gate, Strandgata, Tomtegata
og andre gater i sentrum blir feid i uke 10 og 11, forutsatt at det er snøfritt. Resterende vårfeiing kan
trolig starte i uke 12. Det brukes da vann som støvdempende tiltak, men ingen spyling i etterkant.
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