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Arve Vannebo (AP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 30. oktober:

Mer uteservering og byliv
Bakgrunn

Drammen AP tok initiativ til å opprette mer uteservering i Tollbugata etter innspill fra de
næringsdrivende i gata. Initiativet ble fulgt opp med en konstruktiv prosess med Drammen
kommune og Statens Vegvesen - hele tiden i tett samspill med de som driver butikker og
utesteder i Tollbugata. Initiativet førte til at man fjernet noen få P-plasser i gata og i stedet
lagde plass til hyggelige uteserveringer. Prosjektet skal evalueres og vurderes i forhold til
om det kan gjøres permanent. Etter en sommersesong i drift kan i alle fall vi konkludere
med at dette enkle og billige tiltaket har bidratt til å gjøre Strømsø sentrum hyggeligere og
mer attraktivt. Det er plutselig folk i gatene, de koser seg og det ser ut som om det er OK
butikk for de som driver servering også. En annen hyggelig effekt av at gata blir mer
attraktiv er at det er flere som etablerer seg der. Bare siste halve året er det i alle fall to nye
og spennende etableringer på det korte strekket fra Strømsø torg til Kings Arms. Tollbugata
som bilfri gate er også attraktiv for arrangement, og det er veldig positivt at aktørene i gata
programmerer «sin gate» med konserter, festivaler og markeder. Gode rammer for byliv
legger til rette for kreative aktører med initiativ som trekker folk til byen, og setter
Drammen på kartet.
Nå er det på tide å se på flere områder i byen som kan legges til rette for mer uteservering,
utekafeer og aktivitet.Servering og aktivitet er kanskje den viktigste driveren for å trekke
folk til sentrum, og Drammen sentrum trenger mer mennesker som bruker byen, handler og
koser seg. På Bragernes er det for eksempel stort potensiale for kafébord og servering i
Gågata som i dag er uten et hyggelig sted å sitte ute å ta en kopp kaffe. Vi mener også at
Bragernes torg har potensiale for å utnytte en langt større del av torget til servering ute.

Reglementet for skjenkesaker og utekafeer er gammelt og litt utdatert. Vi mener byen må
møblere mer for folk og gjester som kommer til byen. Bragernes torg for eksempel er veldig
stort, og områdene med utekafeer og servering er relativt lite. Suksessen med gjenåpning
av Friluften bør ikke bare gjentas, men bli permanent. Drammen kommune bør kunne
bygge en enkel paviljong som kan leies ut til serveringsdrivende.
På Strømsø bør i alle fall Strømsø Torg og Tollbugata fram til Kings Arms ses nærmere på.
Forslag til vedtak:
Vi ber derfor Rådmannen om å sette i gang en prosess for å se på hvilke andre områder i
sentrum som kan få et «aktivitetsløft».
Vi ber Rådmannen komme tilbake med en sak som vurderer mer blandet bruk av byens
gater og torg, og hvor servering og møblering får en større plass. Initiativ og innspill fra
serveringsbransjen og Byen Vår Drammen skal tillegges spesiell vekt, og prøveprosjekter og
tiltak søkes etablert i samarbeid med aktørene.

Svar:
Sentrumsliv i ulike former er et viktig grunnlag for Drammen som en pulserende by.
Prøveprosjektet i Tolbugata er et forsøk på å skape ytterligere byliv og endret bruk av
gaterommet. Prosjektet har nå kommet gjennom etableringsfasen og har vært i drift i en
periode.
Det er lagt opp til at prøveprosjektet i Tollbugata skal evalueres. I etterkant av evalueringen
vil det være grunnlag for å vurdere om, og hvordan arbeid med å videreutvikle byliv i
sentrum kan legges opp med utgangspunkt i erfaringene man har høstet i Tollbugata. Det
bør etableres et tett samarbeid med byen vår Drammen som i dag er ansvarlig for
«bylivsprosjektet» der ulike aktører fra bysamfunnet er representert. Det er naturlig at
bystyrekomité for kultur, idrett og byliv følger opp saken.

Forslag til vedtak:
1. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til Bystyrekomité KIB om evaluering av
prosjektet i Tollbugata.
2. Det utarbeides en sak til Bystyrekomité KIB om eventuell videre utvikling av byliv i
sentrum med utgangspunkt i evalueringen.

