Spørsmål 127 (2020) fra Thor Sigurd Syvaldsen (AP): Rundkjøring på Rv 283 på Brekke i
Krokstadelva
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I rekkefølgebestemmelsene for reguleringsplan nytt sykehjem i Krokstadelva er det satt som krav at ny
rundkjøring på Brekke må være opparbeidet før oppstart av bygging av nytt sykehjem. Statens vegvesen
har i tidligere dialog med Nedre Eiker kommune lovet at de skal stå for gjennomføring og bygging av
rundkjøringen.
Mitt spørsmål er derfor hvordan dialogen mellom Statens vegvesen og Drammen kommune er, da det
haster med å få bygget denne rundkjøringen slik at byggingen av nytt sykehjem kan starte opp
Svar
Tidligere Nedre Eiker kommune utarbeidet en avtale med Statens Veivesen (SSV)og Buskerud
Fylkeskommune (BFK) om planlegging, bygging og finansiering av rundkjøring på Rv 283 på Brekke i
Krokstadelva.
I mail av 11.11.19 bekreftet avdelingsdirektøren i SVV at finansieringen fra NEK var avklart (i avtale med
BFK den 23.09.19), men at de bla. pga. omstilling og manglende kapasitet ikke var i stand til å starte
prosjektering høsten 2019 som forutsatt.
Kommunen fortsatte dialogen med SVV, og i møte med den 29.11.2019 drøftet de seg frem til en
gjennomføringsavtale som ble oversendt SVV 11.12.19
I mail av 17.12.19 formidlet SVV at følgende var besluttet i avdelingsledermøte samme dag:
«Slik denne saken er nå så må det videre arbeidet stilles i bero og videre dialog må skje mellom Nedre
Eiker kommune og Fylkeskommunen.»
Videre skrev de at de håpet at når Viken Fylkeskommune er operativ, kunne det innledes et samarbeid
og få laget de nødvendige avtaler slik at arbeidet kunne starte opp igjen.
I mail av 10.01.20 skrev samferdselsrådgiver i Viken Fylkeskommune følgende til Drammen kommune:
«Det at det formelt sett ikke er vedtatt noen endring av reguleringsplanen- dvs et formelt vedtak av
reguleringsplanen, kan vi ikke iverksette prosjektering eller utbygging av prosjektet. Vi har heller ikke
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mottatt noen melding om at selve sykehjemmet faktisk skal bygges. Det er slik at rundkjøringen er et
resultat av rekkefølgebestemmelsene knyttet til bygging av sykehjemmet, og dersom dette ikke skal
bygges faller grunnlaget for å bygge en rundkjøring bort.
Vi vil derfor avvente videre byggeplanlegging inntil vi mottar beskjed om at sykehjemmet faktisk er
vedtatt bygget, og at den reviderte reguleringsplanen er vedtatt.»
Dette står omtalt i rapportering til 1. tertial 2020 fra Drammen Eiendom.
Reguleringsplanen er stadfestet våren 2020, nå avventes kun endelig vedtak om bygging i forbindelse
med Økonomiplan 2021-24 før arbeidene kan utføres av Viken fylkeskommune.
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter
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