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Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til rådmannen:
Ang parkeringsplasser Christian Bloms gate 5
Jeg har blitt kontaktet av eier av eiendom Christian Bloms gate 5. Eieren og
forretningsdrivende i område har fått beskjed av kommunen om at parkeringsplassene i
område vil forsvinne. Dette bekymrer, da de med sikkerhet mener dette vil skade
forretningene, og enkelte leietakere har varslet mulig utflytting. Jeg mener dette er et område
som trenger arbeidsplasser og spennende forretninger som øker kvaliteten for område. I
bygget finner vi blant annet bakeri og den populære restauranten ”Kurdernes Hus”.
Spørsmål til rådmann:
Hva er begrunnelsen for kommunes fjerning av parkeringsplasser i område?
Vil kommunen gå i dialog med eier av eiendom og forretningsdrivende i område for å finne
løsninger som tilfredsstiller alle parter, og samtidig sikrer et trygt og ryddig trafikkbilde?

Svar:
Drammen kommune har vært på befaring i gaten og har konstatert at kommunal grunn, som
er regulert til offentlig vei og fortau, er sterkt forsøplet og privatisert. Myke trafikanter er
stengt ute fra fortauet, noe som medfører en sikkerhetsrisiko (se vedlagte bilder). Fotgjengere
henvises til å benytte kjørevei som gangareal og dette er uheldig.
Kommunen har tatt kontakt med eier av Christian Bloms gate 5 for å få fjernet søppel og ett
ulovlig byggegjerde. Dette er nå etterkommet av eier.
Vi er også i dialog med de andre huseierne for å få fjernet bilvrak, båter og tilhengere. Det er
ikke kommunens målsetting å fjerne parkeringsplasser, men å gjenopprette gangarealet. Dette
er status pr. i dag.

Fortauet er så nedslitt at det ikke lenger fremstår som ett fortau. For det er derfor behov for å
prosjektere og istandsette arealet. Arealet er så stort at det bør være mulig å ivareta trapper
inn til bygg, 2,5m fortau, samt langsgående parkering. Drammen kommune er kjent med at
området har behov for parkeringsplasser for de næringsdrivende i området. Kommunen vil
forsøke å ivareta ønskene om parkeringsplasser så langt dette er mulig.

