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Brudd på trafikkregler i Husvikveien, Ringeplan og Niels Carlsens gate, Drøbak 

Nordstranda og Husvik vel er opptatt av sikkerheten til blant annet gående og syklister som ferdes 
langs den smale og fortausløse Husvikveien, Ringeplan og Niels Carlsens gate, fra Husvikholmen til 
Solgry. Barneskoleklasser og barnehagebarn bruker veien daglig, og er ofte eksponert for farlige 
situasjoner. Vi er i tillegg opptatt av de skader som kjøretøy med for stort akseltrykk påfører veger, 
forstøtningsmurer og bebyggelsen i området. 

Husvikveien, fra Husvikholmen til Hagenbakken og videre gjennom Ringeplan, Kv. 1510, er i henhold 
til Vegliste 2021, Statens vegvesen, klassifisert til BkT8/40. Dette betyr maksimum 12.4 m 
kjøretøylengde og 8 tonn akseltrykk, med klare regler også for kjøretøy med boggi. Husvikveien og 
Sundgata er tydelig merket gjeldende parkering forbudt. Vellet har uten hell i lengre tid forsøkt å få 
veien tydelig merket med lengde- og vekt begrensning. 

Vi vil med denne henvendelse gjøre dere oppmerksom på forholdene og anmode om at dere bruker 
kjøretøy tilpasset vegforholdene, slik at dere kjører lovlig og på den måten hjelper lokalbefolkningen 
til å få bedret en vanskelig trafikksituasjon når dere transporterer reisende til/fra Sundbrygga og 
Oscarsborg. Ferge kan nå også rekvireres til/fra Sjøtorget i Drøbak sentrum som beskrevet her utenom 
normale fergeavganger. Det er derfor ingen grunn til å bringe de store bussene ulovlig til Sundbrygga. 

Vi har registrert følgende informasjon: 

Tidspunkt: 

Reg. nr. kjøretøy: 

Fotografier er tatt. Kjøretøyopplysninger er hentet fra 
vegvesen.no Vi påpeker brudd på følgende regler: 

• Overskridelse av 12.4 m lengdebegrensning

• Overskridelse av 8 tonn akseltrykk

• Parkering i veikrysset Husvikveien/Sundgata eller i område tydelig merket
parkering forbudt

Dere er nå blitt gjort oppmerksomme på lovstridige forhold. Vi anmoder og forventer at Deres 
firma og respektive sjåfører overholder gjeldende trafikkbestemmelser fra d.d. 

Med hilsen 
Sign
Styret Nordstranda og Husvik vel
www.nordstranda.no  

https://www.nordstranda.no/wp-content/uploads/2022/05/Mail-fra-Forsvarsbygg-angaende-Sjotorget.pdf



