Retningslinjer

For utforming og plassering av uteservering og utendørs salg i Drammen.
Vedtatt av Bystyret 21.05.19 i sak 70/19
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Målsetting
Målsetting for disse retningslinjene er å:
- Legge til rette for universell utforming
- Forenkle og effektivisere saksbehandlingen for brukere og administrasjon av
offentlige arealer
- Retningslinjene gjelder ved anskaffelse av nytt utstyr
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Inngjerdinger
Der det er påkrevet med inngjerding skal denne bestå av rekkverk maks 0,9m høyde.
Det skal tilstrebes et åpent og enkelt uttrykk.
3 hovedtyper anbefales:
1. «Smijernsgjerde» for historiske bygg og omgivelser, i sortlakkert metall.
2. Klare glasspaneler, satt i enkle sorte metallrammer som kan ha mulighet for hevesenkepaneler.
3. Pullerter meed tau i naturlig hampfarge, eller med kjetting mellom. Pullerter og
kjetting skal være sortlakkert.
Påmontering av seilduk, reklamepaneler eller lignende som vil tette igjen det åpne
uttrykket tillates ikke. Diskret bruk av firmanavn tillates.
Det er viktig å finne gode helhetlige løsninger for omgivelser som naturlig sees i
sammenheng.
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Møbler
Stoler, benker og bord skal være av god kvalitet.
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Parasoller og markiser
Ved uteserveringene og ved blomsterbodene kan det benyttes frittstående parasoller
og/eller markiser. Det tillattes ikke reklame på parasoller og markiser.
Diskret bruk av firmanavn tillates.

5

Torgboder/salgsplasser og vareutstilling
På faste salgsplasser for grønnsaker, bær med mer skal salgsboder være av enkel
tradisjonell type med saltak.
I tillegg til salgsbodene kan det benyttes frittstående parasoller.
Salgsplasser og vareutstillinger på torg og i gågater skal tilpasses stedlige omgivelser
mht. størrelse og salgsinnretning.
Det stilles ikke spesielle krav til salgsboder på dagtid.
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Annet utstyr
Annet eventuelt tilleggsutstyr (trær, blomsterkasser, fakler, skulpturer med mer) skal
stå innenfor arealet avgrenset til servering.
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Mislighold
Gjentatt mislighold av disse retningslinjer kan gi grunnlag for oppsigelse av leieavtale
eller inndragelse av tillatelse til bruk av grunn.
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Universell utforming
Prinsippene for universell utforming skal alltid legges til grunn for utforming av
offentlige oppholdsarealer.
Det skal være minimum 2m fri passasje for gående og rullestolbrukere på fortau,
beliggende mot kjørebane.
For gangområder, som gågater og torg, skal fri passasje være minimum 1,5m samt
tilpasset de konkrete detaljløsningene på stedet.
Gjerdestøtter eller gjerdefot må ikke redusere den frie passasjen.
Plassering av barnevogner, sykler med mer må ikke forhindre fri framkommelighet på
arealene avsatt til ferdsel.
Det skal være fri gangsone på begge sider av ledelinjene.
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Unntak
Unntak fra disse retningslinjene kan vurderes og eventuelt godkjennes av Drammen
kommune etter søknad.
Utstyr og møbler som ikke er i daglig bruk skal fjernes fra offentlige areal, dersom ikke
annet er særskilt avtalt med Drammen kommune.
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Foodtrucks
Foodtrucks med motor tillates på utvalgte steder der det er åpent for midlertidig
servering.

