
Ny Bybru

Orientering for Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 15. april 2021

Tommy Iversen – prosjektleder, virksomhet 
Utbygging og infrastruktur

Gert Myhren – virksomhet Samferdsel, vei og park



Fremdrift

Midlertidig bru

• Oppstart høst 2021

• Ferdigstillelse vår 2022

Bybrua

• Stenges vår 2022, rives vår og sommer 2022

• Bybrua skal stå ferdig i løpet av sommeren 2025

• (Enkelte etterarbeider høst 2025)



Bedre forhold for gående og syklende

• Betydelig bredere fortau 
nedstrøms

• Bredere sykkelfelt

• Snøsmelteanlegg i brubakkene, 
samt i begge fortau og sykkelfelt

• Stigningsforhold i brubakkene 
tilsvarende i dag











Løsning på 
Bragernessiden

Kryssing av nedre 
Bragernes torg som i 
dag

Kryssing i enden av 
Bybrua som i dag

Vesentlig forbedret 
tilbud for kryssing 
under Bybrua

Kryssingene av Øvre og Nedre 
Strandgate trukket nærmere 
midten av krysset. Komprimert 
kryss gir litt kortere perioder 
med rødt lys



• Ledelinjer som tilpasses dagens system
• Lagt slik at stigningen tilfredsstiller universell utforming

• Håndløpere i trappeamfi
• Trebenker i sitteamfi



HC-parkering 
på Bragernes 
torg

• Vi har lagt opp til å beholde 
dagens løsning for HC og MC 
inne på torget

• Innkjøringen kan gi konflikter 
fordi det må kjøres over 
gangareal med ledelinjer og 
dels venteområde for grønt 
lys i fotgjengerfeltet

• Vi har diskutert mye rundt 
verdien av HC-plassene opp 
mot ulempen ved 
innkjøringen. Har rådet 
synspunkter på dette?



Høringsuttalelse fra Norges Blindeforbund

• Norges Blindeforbund Buskerud har avgitt høringsuttalelse

• Uttalelsen inneholder flere punkter knyttet til detaljutforming for å 
tilrettelegge for universell utforming, særlig med vekt på synshemmedes 
behov

• Innspillene er under vurdering

• Et punkt dreier seg om den midlertidige brua og et ønske om å skille gående 
og syklende. Brua er for smal til at vi kan gjøre dette 



Midlertidig bru i anleggsfasen



Midlertidig bru

• Brua blir 3 meter 
bred

• Det blir som en 
gang- og sykkelvei, 
uten skiller mellom 
syklende og gående

• I perioder med 
mange gående kan 
det bli trangt på 
brua

Bragernes

Strømsø



Midlertidig bru

• På Bragernessiden lander brua på elvebredden

• Maks. 5 % stigning/fall



Midlertidig bru

• På Strømsøsiden 
går brua over 
jernbanen

• Trapper og heis 
opp på brua (ikke 
plass til en 
trafikksikker 
løsning med 
rampe). Sykler 
må trilles på en 
skinne i trappa 
eller tas med i 
heisen

Slak trapp med 
skinner til å trille 
sykkel

HeisEkstra trapp
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