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Spørsmål stilt i hovedutvalg for tekniske tjenester 12.5  
 
Spørsmål (Knut Gjerde, (FRP):  
Utfordring med parkering langs Solbergveien (bak Solberg spinneri), gir dårlig framkommelighet for 
større biler. Er det mulig å se på etablering av parkeringsplass for å unngå parkering langs veien? 
 
Svar:  
Drammen kommuner er grunneier på dagens P-plass som ligger langs Solbergveien og inngangen til 
lysløype (800 meter’n). Det er mulig å etablere en større P-plass på dette området. Rådmannens 
foreløpige vurdering er at det er mulig å doble P-arealet. Et slikt tiltak vil være søknadspliktig etter Pbl. 
og må eventuelt planlegges nøyere. P-kapasiteten til Solbergveien er ved flere tidligere anledninger 
utvidet (oppe ved ny bom v/Skytterbaneveien). 
 
Spørsmål (Knut Gjerde, FRP): 
Sanitære forhold ved Nerdammen i forbindelse med bading, bekymring for sanitære løsninger. 
 
Svar:  
Nerdammen er ikke spesielt tilrettelagt som et badevann – men har til alle tider vært benyttet som 
fiske- og badevann som mange av de øvrige vann i Drammensmarka/Finnemarka. Den etablerte 
skogsveien har økt tilgjengeligheten til området, noe som sannsynliggjør økt bruk av området hele året. 
De planer DNT- Drammen har om etablering av nye hytter for overnatting litt fram i tid, vil ytterligere 
aktualisere behov for etablering av sanitæranlegg. Virksomhet Arena, kultur, idrett og friluftsliv og natur 
vil løpende følge opp utviklingen i området, samt respondere dersom brukerne gir oss tilbakemeldinger 
om behov for slikt anlegg. Pr i dag foreligger det ingen planer for å bruke ressurser på sanitæranlegg ved 
Nerdammen.  
 
Spørsmål (Thor Sigurd Syvaldsen, AP):  
Det har stått en bobil parkert i flere døgn på pendlerparkering ved Nedre Eiker kirke, spørsmål om 
oppfølging og vurdere behov for skilting. 
 
Svar: 
Virksomhet Parkering har vært på befaring på plassene som blir benyttet til pendlerparkering og 
utgangspunkt for turer i området. Plassen er kun oppmerket og ikke skiltregulert, og det kan derfor ikke 
håndheves på dette i dag.   
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Nevnte bobil står parkert lovlig. Virksomhet Parkering vil søke bedre avklart hva som er formålet med 
plassen og så vurdere mulige hensiktsmessige og lovlige skiltreguleringer. Det vurderes at plassen på 
andre siden av gamle Riksvei bør reguleres samtidig.   
 
Virksomhet Parkering opplever at det i dag ikke er problemer med parkeringskapasitet på stedet og ser 
derfor ikke på dette som et akutt problem. Virksomheten mottar nå svært mange henvendelser i nye 
Drammen kommune vedrørende parkeringsreguleringer. Henvendelser relatert til trafikksikkerhet gis 
prioritet. Det er ikke tilstrekkelige ressurser til å håndtere denne eller liknende saker pr i dag. 
 
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 
 


