
Ny bybru - detaljregulering
Orientering til formannskapet 1. desember 2020



Ny bybru skal bygges koordinert og samordnet med Bane NORs 
fremdrift på IC-prosjekt, Drammen - Kobbervikdalen

Dagens bybru rives sommeren 2022

Midlertidig gang/sykkelbru må stå klar til bruk før bybrua rives

Bakgrunn



• Bane Nor (IC-prosjektet) må rive brua over sporområdet (frem til elva) på 
grunn av flom og krav til fri høyde over sporet

• Bybrua er i dårlig forfatning og har overskredet levetiden (bygget i 1936 med 
beregnet levetid 50 år)  

• Drammen kommune er forpliktet til samarbeid gjennom inngått 
utbyggingsavtale i 2018
• Kostnadsfordeling
• Må følge tidsløpet til IC-prosjektet
• Ansvarsfordeling for byggingen (to byggherrer)

• Bygging av ny bybru og midlertidig gang-/sykkelbru er forankret i 
bystyrevedtak i tidligere Drammen kommune 25.8 2018 og 7.10 2019 og i 
fellesnemnda for Drammen kommune 8.11 2018

Bakgrunn



Bakgrunn
- tilstand dagens bybru -
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Fundamentene på dagens bybru har tydelige tegn på forvitring av konstruktive elementer



Regulering av ny bybru og midlertidig bru

• Ny bybru fra Strømsø torg fram til elva er tidligere regulert i planen for 
Intercityprosjektet 

• Ny reguleringsplan gjelder hele den nye brua fra Strømsø torg til 
Bragernes torg. Planen «overlapper» tidligere vedtatt plan og omfatter 
også midlertidig g/s-bru. 

• Reguleringsplanen kommer til 1. gangs behandling i første møte i 
formannskapet i 2021

Videre planlagt fremdrift for reguleringsplanen:
• Offentlig ettersyn - februar/mars 2021
• Behandling av merknader - våren 2021
• Mulig vedtak reguleringsplan - sommeren 2021 



Behov for dispensasjon

• Forventet vedtak av reguleringsplan ligger tidsmessig tett opp mot 
oppstartstidspunkt for grunnarbeider i elva for midlertidig g/s-bru -
som er høsten 2021 

• Det planlegges derfor å søke dispensasjon fra kommuneplan for å 
sikre etablering av midlertidig g/s-bru før bybrua rives

• Holmennokken skal være riggområde for bygging av både 
midlertidig bru og ny g/s-bru 
• Holmennokken er i dag regulert som riggområde for ny Holmenbru. 

Tiltredelse må sikres og det pågår dialog med Statens vegvesen 



Bygging av midlertidig g/s-bru



Midlertidig g/s-bru

Bragernes Strømsø



Riggområde på Holmennokken



Illustrasjoner av ny bybru
















