Orientering om dispensasjon
Ny bybru og
midlertidig gang- og sykkelvegbru

Bakgrunn
Dagens Bybru:
 Sto ferdig i 1936, og ble bygget
for 50 års levetid
 Brua har i flere omganger vært
gjenstand for omfattende
oppgraderinger, med til dels
begrensede og kortvarige
virkninger

Ny bybru:
 Skal stå ferdig i 2025
 Brua er designet for en levetid
på 100 år.
 Bygging av midl. gang- og
sykkelbru vil starte medio 2021

Forutsetninger for gjennomføring
Reguleringsplan for ny bybru og
midlertidig gang- og sykkelvegbru:
 02.02.21 - 1.gangs behandling i formannskapet
 23.02.21 - 07.04.21 offentlig ettersyn

Parallell prosess, dispensasjon:
For å sikre at fundamenteringsarbeidene for midlertidig bru
kan igangsettes i løpet av juni 2021 er prosjektet avhengig av
dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplan.




 16.06 dispensasjonsbehandling i hovedutvalg for tekniske
tjenester

08.06 2.gangsbehandling i formannskapet
14.06 sluttbehandling i kommunestyret

Hensikten med planarbeidet:
Planforslaget legger til rette for at Bybrua i Drammen kan rives og erstattes
av en ny bybru på samme sted. Detaljreguleringen legger samtidig til rette
for at det kan oppføres en midlertidig gang- og sykkelbru, samt sikrer
arealer for anleggsfasen (midlertidig bygge- og anleggsområder).

Detaljregulering

- for ny bybru og midlertidig
gang- og sykkelvegbru

Gjennomføring av
reguleringsplanen
 Planforslaget legger til rette for gjennomføring av det
konkrete prosjektet for ny bybru.

 Bybru-prosjektet koordineres med Bane NOR, som skal
bygge og bekoste den delen av brua som går over
sporene på Strømsø, mens kommunen skal bekoste den
resterende delen av brua. Økonomiske konsekvenser for
kommunen vil fremgå av økonomiplan.

 Planforslaget er utformet for å sikre rammene og
prinsippene for den nye bybrua, og innehar samtidig
tilstrekkelig fleksibilitet til å ivareta behov for justeringer  Midlertidig gang- og sykkelbru må ha byggestart i elva
også på lengre sikt.
høsten 2021 for å kunne stå klar til bruk tidsnok til at
Bybrua rives i 2022, i takt med Bane NORs
fremdriftsplan. Sommeren 2021 forberedes arbeidene
på Holmennokken

Behov for riggområde på Holmennokken

Behov for riggområde på
Holmennokken er allerede
innarbeidet i
reguleringsplan for
Holmenbrua. Trenger del
av riggområdet til ny
bybru. (Holmennokken)

Reguleringsplan for ny Holmenbru

Dispensasjon
- fra reguleringsplan og kommuneplan
for avkjørsel
Dispensasjon fra detaljregulering for Rv2. 282 Holmenbrua


for anleggelse av avkjørsel med veg, på areal regulert til gang og sykkelveg
og annen veggrunn med vilkår som gitt av Statens Vegvesen.

Begrunnelsen for å få etablert avkjørsel i forbindelse med bybru-prosjektet er at
det ikke er regulert inn avkjørsel i reguleringsplanen for ny Holmenbru.
Årsaken er at SVV ikke har behov for avkjørsel ifb. med ny Holmenbru da brua
er stengt i anleggsperioden og trafikken ledes annet sted. Ved gjennomføring
av bybru-prosjektet vil imidlertid Holmenbrua være åpen for ordinær trafikk.
Det er derfor behov for en trafikksikker avkjørsel til Holmennokken som ivaretar
alle trafikantgrupper i anleggsperioden til bybru-prosjektet. Løsningen er
omforent med SVV og ivaretar en eventuell sambruk med SVV av
Holmennokken.

Midlertidig
gang- og sykkelvegbru
 Midlertidig gang- og sykkelvegbru i
anleggsfasen vil få en bredde på 3
meter.
 Brua treffer i plan med eks. terreng
på Bragernes.
 På Strømsø etableres rampe, trapp
og heis.
 Felles sambruksfelt for gående og
syklende på brua

Ny bybru
-med ambisjon om både et visuelt og funksjonelt løft
Brua vil ligge noe høyere enn dagens,
grunnet behov for økt frihøyde over
sporene, heving av jernbanesporene
pga. flomsikring, og ønske om utforming
som en sammenhengende
buekonstruksjon uten knekkpunkt.

