Riving av Bybrua og ferdsel på Drammenselva
sesongen 2022.
Denne informasjonen retter seg til alle som ferdes på elva i området hvor arbeidet med Ny Bybru
pågår.
Det pågår nå arbeid med riving av dagens bybru. Arbeidene innebærer maskinell pigging fra
ovensiden, og «tygging» med aggregat fra lekter på elva.
Riving av overbygningen startet for alvor i dag 1.6.2022 og forventes pågå på dagtid frem til
fellesferien. Det er ikke planlagt å arbeide på natt eller søn- og helligdager.
Lekteren med rivemasser slepes med ujevne mellomrom til riggområdet Holmennokken for å
tømmes for avfall. Også annen anleggsaktivitet og transport på lekter vil foregå i perioden.
Vi ber om ekstra årvåkenhet og om å holde god avstand til pågående arbeider.
Anbefalt farled vil variere i perioden da entreprenøren river suksessivt fra Strømsø mot Bragernes.
Dette merkes ved behov. Det vil ikke bli merket med frihøyde.
Vaktbåt
Vi erfarer at det forekommer nedfall fra brua når det utføres mekanisk arbeid på brua. Det skal
derfor ikke oppholde seg noen direkte under brua når det utføres maskinell riving.
Entreprenøren har vaktbåt på elva som er på samband med rivemaskinister. Når noen nærmer seg
brustedet, stoppes alt maskinelt arbeid mens vedkommende passerer. Hold farta nede, og passér
effektivt forbi. Da hindres ikke arbeidene unødvendig.
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Etter hvert som selve bro-overbygningen er fjernet vil båter kunne passere mellom fundamentene
uten at arbeidene stoppes.
Det er en plasskrevende og komplisert operasjon å flytte lektere. Vaktbåten vil også ha som oppgave
å sørge for å følge opp at småbåter, kajakker og lignende fjerner seg fra området når lektere skal
flyttes. Vi ber om forståelse for at dette er for alles sikkerhet.
Fortøyning forbudt
I området hvor lektere manøvreres er det av sikkerhetshensyn skiltet med fortøyning forbudt. Dette
gjelder pr. nå kommunal gjestebrygge på Bragernes (unntatt Skutebrygga), samt del av jernbanekaia
som er avsperret.
Eventuelle fortøyde båter uten eier til stede, vil måtte fjernes/taues vekk ved behov og på eiers
risiko.
Etter ferien 2022
Etter ferien vil grunnarbeider for den nye Bybrua settes i gang. Det er et mål å holde seilingsled åpen
gjennom hele prosjektet. Det kan være aktuelt å innføre puljevis passering under spesielle
operasjoner. Dette avtales fortløpende med havnemyndighet.
Informasjon om prosjektet, videre oppdateringer og kontaktinformasjon finner du på Drammen
kommunes hjemmesider https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/organisasjonadministrasjon/prosjekter/bybrua/

Er det spørsmål som ikke besvares der, kan undertegnet også kontaktes.

Med vennlig hilsen,

Maria Algers Bakken
Prosjektleder
Maria.algers.bakken@drammen.kommune.no
Mobiltlf. 934 04 116
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