Spørsmål 80 (2021) fra Thor Sigurd Syvaldsen (AP): Klage på gjennomkjøring Solbergveien Ulverudgata
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På siste møte i nærutvalg 3 ble det fra to av de innbyggervalgte klaget på gjennomkjøring fra Solberg
Spinderi over brua til Ulverudgata. Jeg vet at det tidligere var skiltet med forbudt for gjennomkjøring ved
brua, men at skiltene har blitt fjernet. Disse innbyggerne ønsker at skiltene settes opp igjen og at det i
tillegg stenges fysisk med bom på brua. Håper dette ønsket kan la seg gjennomføre.
Svar
I Google streetview vises det i 2010 at det var skiltet Innkjøring forbudt (302) i Ulverudgata ved
begynnelsen av brua til Spinneriet. Denne skiltingen forbyr også sykkeltrafikk.

Vedtaksmyndighet for trafikkskilt og -oppmerking i (nye) Drammen kommune er Samferdsel-, vei- og
parkforvaltning (SVP). SVP har ikke full oversikt over skiltvedtak i tidligere Nedre Eiker kommune, og
hvorfor dette 302-skiltet på østsiden av brua ble fjernet er uklart.
Det har aldri vært tilsvarende forbudsskilt på vestre side av brua. Det har derfor alltid vært lovlig
gjennomkjøring østover – fra Spinneriet og inn i Ulverudgata. Bildet på neste side viser vestsiden av brua
i 2010.

Styring og eierskap
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kommunepost@drammen.kommune.no

Årsak til slik manglende skilting kan være et uklart forvaltningsansvar og -rett for brua fra Spinneriet og
Ulverudgata. I dag er skillet gjort meget tydelig; Ulverudgata samt brua inn til Spinneriet er klassifisert
som kommunal (vist med gul stripe i kartet nedenfor). Øvrige gater i Spinneri-området er private (vist
med grå striper).

Det betyr at det nå kan vedtas offentlige trafikkskilt i begge ender av brua for å hindre gjennomkjøring
med bil. For dette finnes tre muligheter som alle gjør bilkjøring forbudt over brua.
Skiltnummer
302

Skiltsymbol

Skiltnavn
Innkjøring forbudt

306.1

Forbud for motorvogn

522

Gang- og sykkelveg

2

Siden området skal bygges ut i tråd med reguleringsplan for Spinneriet, vil behov for slik hindring av
biltrafikk øke. Samtidig vil viktighet av å la gang- og sykkeltrafikk slippe over brua også øke.
Dersom det skal skiltes med 302 Innkjøring forbudt, så bør denne ha underskilt med unntak for sykler.
Gjennomkjøringsforbud skal følges opp/forvarsles med (527) Blindveg-skilt. Slikt skilt finnes i
Ulverudgata nær krysset med Gamle riksvei (som vist nedenfor).

Skiltingen her er feilaktig på flere måter. Blindvegskilt viser ingen gjennomgang for gående og syklende.
For biler som kjører inn i Ulverudgata vises (på feil side av gata) at fartsgrensesone 30 km/t oppheves.
For trafikk i motgående retning opplyses om ny fartsgrensesone 30 km/t begynner. Denne har gyldighet
på hele 18m fram til kryss med Gamle riksvei.

Skilting er utvilsomt ment å være motsatt. Virkningen av disse feiloppsatte skiltene er dessverre at
juridisk fartsgrense i Ulvedrudgata i dag er 50 km/t.
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Konklusjon
Det vil bli utarbeidet ny skiltplan som retter forhold på disse to strekningene i Ulverudgata.
Det vil si:
- fra kryss med Gamle riksvei: ny 30 km/t sone. Da inngår alle gatene som sokner til dette krysset
- fra kryss med Gamle riksvei: nytt blindveg-skilt (med snarveg for gående og syklende)
- bru mellom Ulverudgata og Spinneriet: ny tosidig skilting som forbyr bilkjøring, men sikrer gangog sykkeltrafikk
Oppsetting av vegbom foreslås avventet inntil effekt av ny skilting kan måles og vurderes.
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