
 
VEIMELDING FRA DRAMMEN KOMMUNE  Oppdatert: 29.06.20 09.31 
Kart over alle pågående arbeider: http://drammen.gravearbeider.no 

KOMMUNALE VEIER 

 
Drammen kommune, Samferdsel, vei og park, Postboks 7500, 3008 Drammen.Tlf: 32040000  
Epost: arbeidsvarsling@drammen.kommune.no 

 HAGATJERNVEIEN 
Stengt ved Mjøndalenhallen, se skiltplan 20/4622 

Siste buss må kjøre alternativ rute om Orkidehøgda 

Gjelder fra: 01.07.20 kl 2100 til 02.07.20 kl 0600 

Arbeidets art: Krysse veien med slukledning. 

  
 HAUGES GATE 

Stengt mellom Gml Kirkeplass og Dronninggt, se skiltplan 20/5063 

Omkjøring langs elva og bak sykehuset. 

Omlegging av busstrafikk, se https://www.brakar.no/alle-trafikkmeldinger/ for endring av holdeplasser.  

Gjelder fra: 15.06.20 kl 0700 til 13.08.20 kl 1900 

Arbeidets art: Bytte av vann og avløpsnett 

  
 JACOB BORCHS GATE 

Stengt ved jernbaneundergang, adkomst til Drammen fjernvarme via Lier, se omkjøringskart 20/5094. 

Gjelder fra: 15.06.20 kl 0700 til 21.10.20 kl 1500 

Arbeidets art: Lekkasje på fjernvarme 

  
 ULVERUDGATA 

Stengt ved Granittveien, se skiltplan 20/5075 

Omkjøring via Solbergveien 

Gjelder fra: 08.06.20 kl 0700 til 17.07.20 kl - 

Arbeidets art: Vann og avløp 
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908 settes på tvers 
der veien er stengt, 
kan settes på gjerde.
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Se plan 3 for plassering

V
ei

ar
be

id

Kryss i 
gulblink

Haugesgt stengt 
ved Gml 

Kirkeplass

Haugesgt stengt 
ved Dronninggt

H
augesgt stengt 

ved D
ronninggt

Kryss i 
gulblink

Tegnforklaring

Stengt vei

Omkjøring buss

Omkjøring andre kjøretøy

Plan 1

Bestemmelsene i 
Håndbok N301 - ”Arbeid 
på og ved veg” skal 
følges.

Parkeringsregulering:
Skiltene skal settes ut senest 24 
timer før start. 

NÅR parkeringsregulering er satt 
ut etter planen skal planen sendes 
tilbake med påskrift om dato og kl 
for oppsett til 
drammen.kommune@geosak.no

Dato og kl for 
oppsetting:__________________ 

TH= 105mm

TH= 105mm

Avvikende reguleringer tildekkes Adkom st  t il/fra Haugesgt  
36 avklares m ellom  

entreprenør og beboere .

Dekke til 302

Dekke til 372 
med 

underskilt  
Gjelder 

snuplassen
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Plan 3

Bestemmelsene i 
Håndbok N301 - ”Arbeid 
på og ved veg” skal 
følges.

Haugesgt stengt 
ved Gml 

Kirkeplass
TH= 105mm
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Fortau kan stenges  på en side dersom det 
er behov for dette. Den siden som er 
stengt skilte i hver ende med skilt 560

Adkomster til eiendommer skal 
opprettholdes etter avtale med disse

Fortauet stengt
benytt 

andre siden

908 settes på tvers 
der veien er stengt, 
kan settes på gjerde.

Sikring mot gående/
syklende. Eks. gjerder, 
bukk/plank. Skal ha 
påmontert refleks.

Avvikende reguleringer 
tildekkes

Dekke til 302 og 
svingeforbud samt 
envegskjøringspilere inn 
Ø Storgt mot torget frem 
til torget.

Signalanlegg settes i gulblink:
Engene/E Børresens alle
Øvrige lys vurderes av 
kommunen underveis

Plan 4

Parkeringsregulering:
Skiltene skal settes ut senest 24 timer før start. 

NÅR parkeringsregulering er satt ut etter planen skal 
planen sendes tilbake med påskrift om dato og kl for 
oppsett til drammen.kommune@geosak.no

Dato og kl for oppsetting:__________________ 
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Omkjøringsvei til området sør for jernbaneundergang
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