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Lørdag 12.juni er hoveddagen under handelens dag i Drammen den aktuelle uken. I lys av den tiden 
handelsstanden har vært igjennom fremstår det svært kritikkverdig at Drammen kommune har renhold 
og derfor har avsperret to etasjer i Thams gate parkeringshus denne dagen. 
 
Uavhengig av den perioden handelsstanden har vært igjennom så er dette en situasjon man for 
fremtiden bør unngå slik at handelsstanden kan få effekt av de tiltakene de gjør for egen næring. 
 
Vil rådmannen tilse at dette ikke blir et problem i fremtiden?  
 
Svar 
Det er Dpark AS som leier og drifter kommunens parkeringshus. Dpark AS vurderer at det er uheldig 
dersom vedlikehold i p-husene vanskeliggjør parkering for byens brukere når det foregår arrangementer 
i byen, men kan ikke se at vaskingen av Thamsgate p-hus lørdag 12.06.21 var til betydelige problemer 
for handelsstanden. 
 
Det var fra morgen av fire parkeringsplan som var stengt for rengjøring. Disse ble åpnet suksessivt 
ettersom man arbeidet seg nedover planene. Det var til enhver tid ledige parkeringsplasser tilgjengelig i 
p-huset. Tilbakemeldinger fra trafikkbetjentene som hadde lørdagsvakt den dagen, er at det var noe mer 
biltrafikk i byen enn tidligere lørdager i år, men at hovedinntrykket var god parkeringskapasitet i hele 
byen, også i p-husene. 
 
Dpark AS ønsker fornøyde brukere og hadde man i forkant hatt kjennskap til arrangementet «Handelens 
dag» ville man nok unngått rengjøring på de nederste planene denne lørdagen. Dpark AS tar derfor 
henvendelsen til etterretning, og de vil ved neste års rengjøringsplanlegging sjekke bedre ut om det er 
planlagte aktiviteter i byen som det bør tas hensyn til. 


