Spørsmål 220 (2020) fra Thor Sigurd Syvaldsen (AP): Spørsmål til P11 Veier
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14.12.2020
19/00066-240

Jeg ønsker et spesifisert oppsett på P11 Veier på 56 millioner. Dette er et meget stort beløp, derfor vil
jeg få et oppsett på hva dette beløpet er tenkt benyttet til.
Svar
Drammen kommune har følgende mengde elementer som er gjenstand for prioritering:







375 km kjørevei, inkludert 1,8 km tunnel (Spiralen)
109 km gang-/sykkelvei
148 km fortau
cirka 16 200 lyspunkter, inkludert lys under fylkeskommunalt ansvar som driftes av kommunen
23 485 m2 kommunal gatevarme (Drammen sentrum)
79 broer

Dette krever en betydelig ressursinnsats, og investeringsmidlene benyttes til elementer som er i så
dårlig forfatning at det kan forsvares å benytte investeringsbudsjettet. Investeringsplanen er et levende
dokument og endringer skjer hyppig. Akutte tiltak etter hendelser som for eksempel skader på grunn av
nedbør, utglidninger etc. prioriteres først. Fellesprosjekter med VA prioriteres dernest. VA istandsetter
arealene hvor de graver og programområde 11 bidrar med investeringer for å oppnå helhetlige
løsninger der man ikke kan forsvare å bruke selvkostmidler fra VA. Der VA-anleggene har nådd sin
levetid er det samme ofte tilfelle for vegen. Disse tiltakene er prioritert da de gir mye igjen for pengene.
Det samme gjelder fellesprosjekter med kabelaktører. VAs og kabelaktørenes aktivitet har altså stor
betydning for prioritering av veibudsjettet. Utfordringen med disse prosjektene er at det går kort tid fra
offentliggjøring av planer til gjennomføring, slik at det må være en viss fleksibilitet i de konkrete
prosjektlistene fra år til år. Kommunens egne TS-prosjekter og sykkelsatsing vurderes også med tanke på
felles innsats.

Det er viktig å merke seg at MVA kompensasjonen tilfaller bykassa og ikke virksomheten, slik at alle
bevilgninger til investering er inkludert mva.
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Foreløpig utkast til årsbudsjett pr. kategori:
Fellesprosjekter VA (vei, veilys og fortau)
Fellesprosjekter kabelaktører (vei, veilys og fortau)
Registrering/planlegging
Gang/sykkelveier
Rehabilitering fontener
Rehabilitering av torg
Veier og fortau
Rehabilitering av broer, murer og fjellsikring
Rehabilitering bekkeinntak og overvann
Måling veilys
Veilys
Gatevarme
MVA
Totalt

5 mill
3 mill
1 mill
8,5 mill
1,5 mill
2 mill
13 mill
4 mill
2 mill
1,5 mill
3 mill
0,5 mill
11,25 mill
56 mill
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