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P-plassene ved Neperudjordet ble i sin tid anlagt for folk som skulle på skautur eller besøke Sturlahuset. 
Vi mener en av forutsetningene for at Sturla fikk lov til å bygge Sturlahuset var at det ble anlagt ny  
p-plass på den andre siden av veien. Stemmer dette? Står det i en reguleringsplan eller lignende? 
 
I dag er de to nye p-plassene stort sett nesten helt fulle av biler til beboerne i området, særlig fra 
blokkene lenger ned. Når Sturla har arrangementer, må folk parkere i gatene rundt og Sturla stille med 
egen p-vakt som dirigerer trafikken. Hva kan gjøres for at P-plassene ved Neperudjordet/Sturlahuset blir 
forbeholdt det de er tiltenkt til? 
 
Svar 
 
P-plassene ved Neperudjordet ble anlagt av Sturla ifm byggingen av Sturlahuset, og står som en 
forutsetning i «reguleringsplan for klubbhus med tilhørende anlegg ved Neperudjordet i Drammen». 
Driften av p-plassene ble overtatt av kommunen etter ferdigstillelse, og p-plassene er offentlig skiltet 
med maksimal parkeringstid er på 72 timer. Plassene benyttes både av beboere i tilliggende blokker og 
som utfartsparkering. Beboeres behov for parkering ble forsterket da det ble skiltet parkeringsforbud i 
denne delen av Underlia i sammenheng med utvidelse av fortauet.  
 
Det er ikke kjent fra tidligere at det er utfordringer med kapasitet og bruk av disse plassene. Det vil være 
enklere å foreslå løsninger i dialog med Sturla med bakgrunn i konkrete problemstillinger rundt Sturlas 
bruk og behov for parkeringsplasser, og det anbefales i så fall at Sturla kontakter administrasjonen om 
denne saken. 
 
Generelt vil det være slik at dersom plassene skal skiltes med vilkårsparkering for brukere av Sturlahuset 
blir dette utenfor kommunens enerettsområde og det må inngås avtale med godkjent parkeringsselskap 
om regulering og drift av plassene. Kommunens Datterselskap Dpark AS kan inngå avtale for slike 
tjenester. 


