
Orientering om reguleringsplan 
ny bybru og midlertidig gang- og sykkelvegbru

Prosess knyttet til valg av granittstein



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 -

koordinert med Bane NOR
 Brua er designet for en levetid 

på 100 år.
 Bygging av midl. gang- og 

sykkelbru vil starte medio 2021  

Bakgrunn



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

 Planforslaget er utformet for å sikre rammene og 
prinsippene for den nye bybrua, og innehar samtidig 
tilstrekkelig fleksibilitet til å ivareta behov for justeringer 
også på lengre sikt.

 Bybru-prosjektet må 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.

 Midl. gang- og sykkelbru må ha byggestart i elva høsten 
2021 for å kunne stå klar til bruk tidsnok til at Bybrua kan 
rives våren 2022, i takt med Bane NORs fremdriftsplan. 
Sommeren 2021 forberedes arbeidene på Holmennokken

Gjennomføring av 
reguleringsplanen



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

 08.06 2.gangsbehandling i formannskapet
 14.06 sluttbehandling i kommunestyret

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



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



Den nye bybrua får et noe bredere 
tverrsnitt enn den eksisterende brua har, 
for bedre å kunne ivareta alle 
brukergrupper. 

Dagens bybru er 15 meter bred. Den nye 
brua kommer til å bli 19,4 meter bred. 



Prosess knyttet til valg av granittstein

• Juridiske forhold

• Norsk granitt

• Estimerte priser

• Egen anskaffelse av granitt ?



Juridiske forhold
• Etter lov om offentlige anskaffelser §3 er det tre avtalesett som gjøres gjeldende:

• EØS-avtalen

• WTO-avtalen om offentlige innkjøp (GPA)

• Andre frihandelsavtaler

• For anskaffelser over EØS-terskelverdi, hvilket er tilfelle for Bybrua, gjelder ovennevnte 
regelverk/avtaler.

• Lovverket tillater ikke utelatelse av granitt kun basert på opprinnelsesland, eksempelvis 
kinesisk granitt.

• Prosjektet har fått en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Pacta AS. Her belyses 

handlingsrom/risiko knyttet til anskaffelse av henholdsvis norsk/utenlandsk stein. 



Norsk granitt

• Steinindustrien er historisk sett en stor industri i Norge

• Den senere tid er virksomheten knyttet til naturstein nedskalert og blir i mange 
tilfeller utkonkurrert av leveranser fra utenlandsk steinindustri
o Faktorer her er både pris og kapasitet

• En stor andel er eksport av byggeråstoff, men også naturstein, hvor eksport 
utgjorde 95% av volumet i 2019

• Det er gjennomført dialog med bransjen, og det opplyses om at det per i dag er 
utfordringer knyttet til kapasitet til bearbeiding av det volumet som dette 
prosjektet krever



Estimerte priser

• For granittheller er estimerte leveransepriser ca. 30 % høyere for norsk granitt 
kontra utenlandsk granitt.

• For mer bearbeidede granittelementer fra Norge er estimerte leveransepriser opp 
mot 400 % høyere kontra utenlandsk granitt. For bybru-prosjektet gjelder dette 
trapper, amfi og forblending av landkar.



Anskaffelse av granitt i egen entreprise?

• Det er sannsynlig at det utlyses en egen entreprise for anskaffelse av granitt 
til bybru-prosjektet

• Ulike vurderingskriterier som kan/skal vektlegges ifb. med anskaffelse av 
granitt i egen entreprise:
• Juridisk handlingsrom iht. regelverk og internasjonale avtaler.
• Miljøhensyn/klimafotavtrykk
• Sosialt ansvar
• Etikk
• Estetikk (fargevalg, lokalt kulturminne)
• Tekniske egenskaper for produktet
• Leveringskapasitet
• Pris



Den nye bybrua vil når den står ferdig i 2025:

 ivareta tilsvarende strukturelle kvaliteter i 
kulturmiljøet som dagens bybru, med den 
samme plasseringen i Byaksen

 bli videreført som ny, verdig del av 
kulturmiljøet Byaksen.


