
  
Arbeidet med ny bybru er godt i gang, og selv om arbeidet bifalles av de aller fleste og vi ser frem til en 
ny bru, så har arbeidet medført en god del ulemper for næringsdrivende i området. Spesielt 
næringsdrivende i tilknytning til Bragernes Torg. Det rapporteres om kunde- og omsetningssvikt i 
perioden fra rivingsarbeidene ble igangsatt og frem til i dag. Omsetningssvikten er så omfattende at det 
ikke kan forklares med normale svingninger, men direkte relateres til støy og redusert fremkommelighet 
i perioder i forbindelse med riving og bygging. Vi har konkrete eksempler på næringsdrivende som 
vurderer oppbud, da det ikke er økonomisk lønnsomt å drive videre. 
Vi er veldig stolte av torget vårt, som har blitt et levende torg som befolkningen bruker, og det utgjør et 
av våre viktigste samlingsområder og et naturlig hjerte på Bragernes. For at dette skal vedvare er vi 
avhengig av næringsdrivende som fortsatt er villig til å gi et variert og godt tilbud. At noen melder 
oppbud, enten frivillig eller gjennom konkurs på grunn av anstrengt økonomi i en periode er derfor ikke i 
tråd med de intensjonene kommunen har med Bragernes Torg. 
Som byggherre har Drammen kommune et ansvar for de ulempene som byggingen medfører. 
 
Ulempene knytter seg i hovedsak til to problemstillinger: 
 

1. Det foreligger et politisk vedtak på åpningstider for næringsdrivende i området. Dette 
fremstår nå som lite fleksibelt, da det tvinger næringsdrivende til å ha åpent på 
tidspunkter man vet vil bli lite besøkt. Dette gir ordinære lønnskostnader med liten 
inntjening. Noe som er belastende for den økonomiske situasjonen. 

2. Flere næringsdrivende leier uteområder av kommunen, og må betale full leie også for 
perioder hvor hele eller deler av uteområdet ikke kan benyttes grunnet byggearbeidene. 
Oppfattelsen er at det betales for et produkt man i perioder ikke har tilgang til. 

  
Kan rådmannen svare på følgende: 
 

1. På hvilken måte kan Drammen kommune imøtekomme ønsket om en mer fleksibel 
åpningstid som er bedre tilpasset perioder med støy og begrenset adkomst? Hensikten 
er at næringsdrivende har mulighet til å spare kostnader i perioder med lite besøk og 
inntjening. 

2. På hvilken måte kan Drammen kommune utvise fleksibilitet i leiekontraktene sånn at de 
faktiske leiekostnadene i større grad gjenspeiler den faktiske bruken, og ikke bare er 



knyttet opp til området som leies. Ordningen skal begrenses til tilfeller der bruken 
begrenses grunnet støy/manglende fremkommelighet eller annen ulempe grunnet 
byggearbeidene. 

  
Dersom en endring i praksis krever politisk avklaring eller politiske vedtak, så ber vi rådmannen gi et 
konkret svar på hvordan dette bør gjøres, og innenfor hvilket tidsaspekt det kan gjennomføres. 


