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Grunngitt spørsmål om Bane Nor planer om fjerne pendlerparkeringsplassene ved Drammen stasjon.
Bes besvart i formannskapsmøte 1.12.
Ordfører
I media har det fremkommet at Bane Nor ønsker å fjerne pendlerparkering ved Drammen Stasjon - og gjøre
parkering ved andre stasjoner dyrere.
Dette har avstedkommet reaksjoner fra mange pendlere og vil etter min mening gjøre det vanskeligere for folk å
velge kollektivt.
Ifølge Bane Nor skal planene komme som reaksjon på et politisk ønske fra Drammen.
Ordfører er valgt av det styrende flertall i kommunestyret og er slik sett både den fremste representant for disse
partier - samtidig som hun skal ivareta alle innbyggeres interesser.
Støtter ordfører planene om å fjerning av p-plasser for pendlere og dyrere p-plasser på andre stasjoner?
Vil ordfører foreta seg noe i sakens anledning? For eksempel sørge for at det legges frem sak til politisk drøfting
av forslagene.
Svar
BaneNOR har utarbeidet en rapport om konkretisering av parkerings og mobilitetsstrategien for
strekningen Lier-Kongsberg. Denne er nå lagt ut på høring. Forslag til felles uttalelse til rapporten fra
Buskerudbyen ble behandlet i ATM-utvalget 27.november. Ordfører mente at det ikke hadde vært satt
av nok tid til å behandle saken politisk, og ba om at det ble gått en runde til for å få innspill fra
kommunene før et forslag til felles uttalelse ble oversendt til politisk behandling i kommunene og
fylkeskommunen. På bakgrunn av ordførers utspill besluttet ATM-utvalget å utsette saken for ytterligere
administrative innspill fra partnerne og behandling i fagrådet 10.desember før ATM-utvalget oversender
uttalelsen til behandling i kommunene.
Ordfører har også bedt om at det fremmes en egen politisk sak som grunnlag høringssvaret i starten av
2021.
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