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Møteprotokoll  

 

Bystyret 

 

Dato: 03.09.2019 kl. 17:00 – 19:25 

Sted: Bystyresalen 

Saker: 135/19 - 158/19 

Faste medlemmer:  Tore Opdal Hansen (H) 
Yousuf Gilani 
Aud Tove Paule (H) 
Fredrik Andreas Haaning (H) 
Kristin Haftorn Johansen (H) 
Christina Højer Mørkve (H) 
Jannike Thorsen (H) 
Dag Fjeld Edvardsen (H) 
Fredrik Andreas Haaning (H) 
Johan Baumann (H) 
Kjell Arne Hermansen (H) 
Ana Maria Silva-Harper (H) 
Sigrid Marie Thielemann (H) 
Harald Christian Adolf Wessel-Berg (H) 
Freddy Hoffmann (H) 
Victoria Elisabeth Cavallini Fevik (H) 
Caroline Hoff (H) 
Kine Elida Strand Bye (H) 
Egil Ax (H) 
Sudharath Kumar Ravi Sunder (H) 
Havva Ince (H) 
Eivind Knudsen (AP) 
Merete Andrea Risan (AP) 
Arve Magne Vannebo (AP) 
Andreas Brandt (AP) 
Arif Erkök (AP) 
Aisha Ahmed (AP) 
Dag Ingvald Ebbestad (AP) 
Torbjørn Andreas Pettersen 
Lise Jenny Løff (AP) 
Lina Gundersen Strandbråten (AP) 
Victoria Øverland 
Sølvi Therese Brandt Bestvold (AP) 
Marthe Berg Reffhaug (AP) 
Sylo Taraku 
Jon Engen-Helgheim (FRP) 
Lavrans Gabriel Øvensen Kierulf (FRP) 
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Ulf Erik Knudsen (FRP) 
Hilde Hovengen (FRP) 
Arild Østeby (FRP) 
Ståle Sørensen (MDG) 
Thorbjørn Faber Geirbo (MDG) 
Silje Marie Breivik (MDG) 
Odd Arne Gusrud (KRF) 
Billy Taranger (KRF) 
Ida Marie Jelstad Brown 
Sadi Emeci (SV) 
Lene Aure Hansen (SV) 
Trine Borge Johansen (SP) 
Haydar Øzbal (BY) 

Forfall:   
Sylo Taraku (AP), Marthe Berg Reffhaug (AP), Aisha Ahmed (AP), Jon Engen-
Helgheim (FrP), Silje Marie Breivik (MDG), Odd Gusrud (KrF), Lene Aure 
Hansen (SV) 

Vara:  
Ingrid Ross Solberg (AP), Jorun Jagland (AP), Vegard Eliassen Stillerud (AP), 
Ole Hovengen (FrP), Carl Emil Vogt (MDG), Trond Johansen (KrF), Rune 
Kjeldsen (SV) 

Andre: Rådmann Trond Julin 
Byutviklingsdirektør Bertil Horvli 
HR- og utviklingsdirektør Lars Arntzen 
Kommunaldirektør for økonomi og næring Paul Røland 
Helse- og sosialdirektør Toril Løberg 
Utdanningsdirektør Lillian Sandbakken Eilertsen 
Kommunaldirektør Sten Petter Aamodt 

  

Protokollfører:  Anette Korneliussen        

   

Merknader:  
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SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

135/19 19/00164-31 Møteprotokoll fra møtet i Bystyret 18.06.19 5 

136/19 19/31799-1 Vedtakskompetanse etter konstituering av nytt kommunestyre 6 

137/19 19/00067-4 Ny Bybru, midlertidige løsninger for gående og syklende 8 

138/19 19/02329-29 
Endring av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen 
Drammen-Kobbervikdalen. Delstrekningen Strømbakken-
Kølabånn – 2.gangsbehandling, vedtak av plan 

12 

139/19 19/04831-47 
110/132 – Detaljregulering for midlertidig vending og hensetting 
av tog i Nybyen – 2.gangsbehandling, vedtak av plan 

14 

140/19 19/24053-4 
Lerpeveien 155, Klage på detaljreguleringsplan for Lindums 
avfallsanlegg 

16 

141/19 19/25488-2 
Høring - Drammen helikopterplass, Brakerøya (nye Drammen 
sykehus) 

17 

142/19 19/02456-71 
Detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i 
Drammen - med Drammen Helsepark - 2.gangsbehandling av 
plan, vedtak av plan 

19 

143/19 19/19940-6 Utbyggingsavtale - Nytt sykehus Brakerøya - Helse Sør-Øst 21 

144/19 19/31615-1 Nytt sykehus på Brakerøya, finansiering av infrastruktur 22 

145/19 19/29966-1 
Områdeutvikling av det gamle sykehusområdet  
– oppfølging av parallelloppdrag og forslag til videre prosess 

23 

146/19 19/01900-64 
Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl. , 2.gangsbehandling, 
vedtak av plan 

25 

147/19 19/01310-4 113/265 mfl Hofgaardsgate 27 mfl utbyggingsavtale 27 

148/19 19/02326-57 
Områderegulering for Konnerud sentrum, 2. gangsbehandling, 
vedtak av plan 

28 

149/19 19/02617-37 
Saksfremlegg - Detaljregulering med Konsekvensutredning for 
Holmestrandsveien 72 - 98 
– 2.gangsbehandling, vedtak av plan 

29 

150/19 19/21914-3 Utbyggingsavtale - 112/343 m.fl - Holmestrandsveien 72 m.fl. 32 

151/19 19/02780-17 
Åslyveien 54, Dispensasjon fra arealformål bolig for ombygging, 
tilbygg og bruksendring av lokale i 1. etasje til bydelspub 

33 

152/19 19/04508-8 
Områderegulering med konsekvensutredning for Holmen, 2. 
gangsbehandling, vedtak av plan 

34 
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153/19 19/29028-1 
Avtaler om overføring av rett til justering av merverdiavgift for 
infrastruktur på Holmen 

35 

154/19 19/04509-49 
Detaljregulering for Rosenkrantzgata 376, 2.gangsbehandling, 
vedtak av plan 

36 

155/19 19/24422-1 Rosenkrantzgata 376 - 117/1000 - Utbyggingsavtale 38 

156/19 19/25963-6 
Søren Lemmichs gate 1 og Losjeplassen 2 og 4, Klage på 
detaljregulering 

39 

157/19 19/24308-1 Forvaltningsrevisjon om sykefravær 41 

158/19 19/01827-39 Interpellasjon nr. 23 (2019) 42 

    

 
 
Drammen, 03.09.2019 
 
 
Tore Opdal Hansen 
Ordfører 
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Saker til behandling 

135/19 Møteprotokoll fra møtet i Bystyret 18.06.19 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bystyret 03.09.2019 135/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Møteprotokoll fra møtet i Bystyret 18.06.2019 godkjennes. 
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

Møteprotokoll fra møtet i Bystyret 18.06.2019 godkjennes. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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136/19 Vedtakskompetanse etter konstituering av nytt kommunestyre 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bystyret 03.09.2019 136/19 

 
 

Ordførers forslag til vedtak: 

 

 Saken tas til orientering. 
 

 I utgangspunktet avholdes det ikke politiske møter etter 3. september, men bystyret bes 
reservere tirsdag 26. november og tirsdag 3. desember som datoer for et mulig bystyremøte. 
Behovet for eventuelle formannskapsmøter vurderes fortløpende.  

  

 Dersom det ikke avholdes politiske møter etter 3. september gis kontrollutvalget myndighet 
til å oversende forvaltningsrevisjonsrapporter til Nye Drammen kommune. Integrerings- og 
fattigdomsutvalget gis myndighet til å oversende utvalgets rapport til kommunestyret i Nye 
Drammen. For det tilfellet at det gjennomføres et bystyremøte i slutten av november/starten 
av desember behandles disse sakene der.   

 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

Møtebehandling 

Ulf Erik Knudsen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Dersom det blir behov for ekstra møter i Formannskapet høsten 2019, skal det innkalles med 
minimum 1 kalender uke og satt til samme klokkeslett og på tirsdager som i dag.  
 
 

Votering 

 
 
Forslaget fra FrP ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Bystyrets vedtak  

 Saken tas til orientering. 
 

 I utgangspunktet avholdes det ikke politiske møter etter 3. september, men bystyret bes 
reservere tirsdag 26. november og tirsdag 3. desember som datoer for et mulig bystyremøte. 
Behovet for eventuelle formannskapsmøter vurderes fortløpende.  
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 Dersom det ikke avholdes politiske møter etter 3. september gis kontrollutvalget myndighet 
til å oversende forvaltningsrevisjonsrapporter til Nye Drammen kommune. Integrerings- og 
fattigdomsutvalget gis myndighet til å oversende utvalgets rapport til kommunestyret i Nye 
Drammen. For det tilfellet at det gjennomføres et bystyremøte i slutten av november/starten 
av desember behandles disse sakene der.   

 

 Dersom det blir behov for ekstra møter i Formannskapet høsten 2019, skal det innkalles med 
minimum 1 kalender uke og satt til samme klokkeslett og på tirsdager som i dag.  
 

 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8  

 

137/19 Ny Bybru, midlertidige løsninger for gående og syklende 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 111/19 

2 Bystyret 03.09.2019 137/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Midlertidig bru av fagverk (Baileybru eller lignende) velges som hovedløsning for gående og 

syklende i anleggsperioden for rivning og bygging av ny bybru. 

2. Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre 

a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone 

b. Elektriske bysykler 

c. Elektriske sparkesykler 

3. Tiltakene for gående og syklenes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i budsjettet for 
ny bybru og behandles i kommende økonomiplaner. 

 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 111/19 
 

Møtebehandling 

Ståle Sørensen (MDG) fremmet følgende forslag: 
 

1. Det etableres en midlertidig rampe fra gjenværende bybro som tillater busser, gående og 

syklende i anleggsperioden. 

2. Vedtak om riving av bybrua og bygging av ny bybro gjort i bystyremøte 25.09.2018 gjøres 

om. Istedenfor igangsettes et prosjekt for å oppgradere og reparere dagens bybru i tråd 

med planene beskrevet i samme bystyresak. 

3. Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre: 

a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone 

b. Elektriske bysykler 

c. Elektriske sparkesykler 

4. Tiltakene for gående og syklendes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i 

budsjettet behandles i kommende økonomiplaner. 

5. Drammen Kommune inngår en dialog med Banenor med formål om at Banenor skal 

betale hele eller deler av den midlertidige rampeløsningen. 

 
 
 
 
 
 

Votering 
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Innstillingen fikk 4 stemmer (H) og falt. 
 
Forslaget fra MDG ble vedtatt mot 4 stemmer (H). 
 
 

Formannskapets innstilling  

1. Det etableres en midlertidig rampe fra gjenværende bybro som tillater busser, gående og 

syklende i anleggsperioden. 

2. Vedtak om riving av bybrua og bygging av ny bybro gjort i bystyremøte 25.09.2018 gjøres 

om. Istedenfor igangsettes et prosjekt for å oppgradere og reparere dagens bybru i tråd 

med planene beskrevet i samme bystyresak. 

3. Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre: 

a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone 

b. Elektriske bysykler 

c. Elektriske sparkesykler 

4. Tiltakene for gående og syklendes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i 

budsjettet behandles i kommende økonomiplaner. 

5. Drammen Kommune inngår en dialog med Banenor med formål om at Banenor skal 

betale hele eller deler av den midlertidige rampeløsningen. 

 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

Møtebehandling 

Tove Paule (H) fremmet på vegne av H og KrF følgende forslag: 
 
Høyre fremmer forslag som er i tråd med rådmannens forslag til vedtak til formannskapet 27. august 
2019: 
 

1. Midlertidig bru av fagverk (Bailey eller lignende) velges som hovedløsning for gående og 
syklende i anleggsperioden for rivning og bygging av ny bybru. 

2. Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre 
 

a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone 
b. Elektriske bysykler 
c. Elektriske sparkesykler 

 
3. Tiltakene for gående og syklenes framkommelighet i anleggsperioden legges inn i budsjettet 

for ny bybru og behandles av i kommende økonomiplaner. 
 
 
 
Yousuf Gilani (UAVH) fremmet utsettelsesforslag: 
 
Eivind Knudsen (AP) ba om gruppemøte. 
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Tove Paule (H) ba om gruppemøte. 
 
 
Eivind Knudsen (AP) fremmet følgende forslag: 
 
1. Vedtak om rivning av bybrua og bygging av ny bybro gjort i bystyremøte 25.09.2018 stilles i bero. 
Det gjøres en vurdering av et prosjekt for å oppgradere og reparere dagens bybru i tråd med planene 
beskrevet i samme bystyresak, alle økonomiske konsekvenser må belyses også sett opp mot et 
prosjekt med ny bybro. Det forutsettes at brua kan brukes av gående syklende og kollektiv i hele 
anleggsperioden som forutsatt tidligere. Det forventes at dette skjer så raskt som overhodet mulig. 
Og at det innkalles til et nytt bystyre når denne informasjonen fra Bane Nor og Drammen Kommune 
foreligger. Og endelig vedtak gjøres først da. 
 
2. Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre:  
a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone b. Elektriske bysykler c. Elektriske 
sparkesykler  
 
3. Tiltakene for gående og syklenes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i 
budsjettbehandles i kommende økonomiplaner.  
 
4: Drammen Kommune er av den oppfatning at det er Drammens innbyggere som blir skadelidende 
under en byggeperiode på Drammen Stasjon, og det forutsettes at Bane Nor tar regninga for dette.  
 
5: Drammen Kommune inngår en dialog med Bane Nor med formål om at Bane Nor skal betale hele 
eller deler av bruas rehabilitering. 
Det forutsettes at dette er ment som et intensjonsvedtak, og at rådmannen kommer tilbake til 
bystyret så fort konkrete tall fra Bane Nor foreligger, og at rådmannen jobber videre med denne 
løsningen.  
Denne løsningen er også premisset for videre forhandlinger med Bane Nor.  
 
 

Votering 

Utsettelsesforslaget fra Yousuf Gilani (UAVH) fikk 1 stemme (UAVH) og falt. 
 
Forslaget fra H og KrF fikk 24 stemmer (H + KrF + SV + SP + UAVH) og falt. 
 
Forslaget fra AP ble vedtatt med 25 stemmer (AP + 2 x UAVH + DB + FrP + MDG)  
 
Innstillingen falt. 
 
 

Bystyrets vedtak  

 
 
1. Vedtak om rivning av bybrua og bygging av ny bybro gjort i bystyremøte 25.09.2018 stilles i bero. 
Det gjøres en vurdering av et prosjekt for å oppgradere og reparere dagens bybru i tråd med planene 
beskrevet i samme bystyresak, alle økonomiske konsekvenser må belyses også sett opp mot et 
prosjekt med ny bybro. Det forutsettes at brua kan brukes av gående syklende og kollektiv i hele 
anleggsperioden som forutsatt tidligere. Det forventes at dette skjer så raskt som overhodet mulig. 
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Og at det innkalles til et nytt bystyre når denne informasjonen fra Bane Nor og Drammen Kommune 
foreligger. Og endelig vedtak gjøres først da. 
 
2. Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre:  
a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone b. Elektriske bysykler c. Elektriske 
sparkesykler  
 
3. Tiltakene for gående og syklenes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i 
budsjettbehandles i kommende økonomiplaner.  
 
4. Drammen Kommune er av den oppfatning at det er Drammens innbyggere som blir skadelidende 
under en byggeperiode på Drammen Stasjon, og det forutsettes at Bane Nor tar regninga for dette.  
 
5. Drammen Kommune inngår en dialog med Bane Nor med formål om at Bane Nor skal betale hele 
eller deler av bruas rehabilitering. 
Det forutsettes at dette er ment som et intensjonsvedtak, og at rådmannen kommer tilbake til 
bystyret så fort konkrete tall fra Bane Nor foreligger, og at rådmannen jobber videre med denne 
løsningen.  
Denne løsningen er også premisset for videre forhandlinger med Bane Nor.  

 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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138/19 Endring av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen-
Kobbervikdalen. Delstrekningen Strømbakken-Kølabånn – 2.gangsbehandling, 
vedtak av plan 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 113/19 

2 Bystyret 03.09.2019 138/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til «Endring av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen – 
Kobbervikdalen. Delstrekningen Strømbakken – Kølabånn» med plankart datert 
28.06.2019 og bestemmelser datert 28.06.2019, vedtas i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 12-12 

2. Del av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen. 
Delstrekningen Strømbakken-Kølabånn som ikke lengre er innenfor 
planavgrensningen oppheves, i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14 

 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 113/19 
 

Møtebehandling 

 
 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling  

1. Forslag til «Endring av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen – 
Kobbervikdalen. Delstrekningen Strømbakken – Kølabånn» med plankart datert 
28.06.2019 og bestemmelser datert 28.06.2019, vedtas i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 12-12 

2. Del av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen. 

Delstrekningen Strømbakken-Kølabånn som ikke lengre er innenfor 

planavgrensningen oppheves, i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14 

 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 
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Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 
 

Bystyrets vedtak  

 
 

1. Forslag til «Endring av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen – 
Kobbervikdalen. Delstrekningen Strømbakken – Kølabånn» med plankart datert 
28.06.2019 og bestemmelser datert 28.06.2019, vedtas i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 12-12 

2. Del av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen. 
Delstrekningen Strømbakken-Kølabånn som ikke lengre er innenfor 
planavgrensningen oppheves, i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14 

 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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139/19 110/132 – Detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av 
tog i Nybyen – 2.gangsbehandling, vedtak av plan 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 117/19 

2 Bystyret 03.09.2019 139/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen med plankart 

datert 10.07.2019 og bestemmelser datert 10.07.2019, vedtas i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 12-12. 

2. Drammen kommune forutsetter at hensettingsaktiviteten i Nybyen legges ned og at alt av 
jernbanetekniske anlegg, herunder jernbanespor, driftsbygninger, lager, ansattparkering samt 
andre anlegg/funksjoner som er anlagt i forbindelse med hensettingsanlegget fjernes før ny 
Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen kan tas i bruk. 

3. a)  Tangensporet vil bli fjernet i forbindelse med bygging av Ryddinggangen undergang 
b)  BaneNOR og Drammen kommune arbeider i fellesskap for å finne løsninger for 
 hensettingsspor på Brakerøya slik at nytt Drammen sykehus skal ha en flomsikker 
 adkomst ved åpning av sykehuset. 

 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 117/19 
 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling  

1. Forslag til detaljregulering for Midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen med plankart 
datert 10.07.2019 og bestemmelser datert 10.07.2019, vedtas i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 12-12. 

2. Drammen kommune forutsetter at hensettingsaktiviteten i Nybyen legges ned og at alt av 
jernbanetekniske anlegg, herunder jernbanespor, driftsbygninger, lager, ansattparkering samt 
andre anlegg/funksjoner som er anlagt i forbindelse med hensettingsanlegget fjernes før ny 
Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen kan tas i bruk. 

3. a)  Tangensporet vil bli fjernet i forbindelse med bygging av Ryddinggangen undergang 
b)  BaneNOR og Drammen kommune arbeider i fellesskap for å finne løsninger for 
 hensettingsspor på Brakerøya slik at nytt Drammen sykehus skal ha en flomsikker 
 adkomst ved åpning av sykehuset. 
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 
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Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

1. Forslag til detaljregulering for Midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen med plankart 
datert 10.07.2019 og bestemmelser datert 10.07.2019, vedtas i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 12-12. 

2. Drammen kommune forutsetter at hensettingsaktiviteten i Nybyen legges ned og at alt av 
jernbanetekniske anlegg, herunder jernbanespor, driftsbygninger, lager, ansattparkering samt 
andre anlegg/funksjoner som er anlagt i forbindelse med hensettingsanlegget fjernes før ny 
Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen kan tas i bruk. 

3. a)  Tangensporet vil bli fjernet i forbindelse med bygging av Ryddinggangen undergang 
b)  BaneNOR og Drammen kommune arbeider i fellesskap for å finne løsninger for 
 hensettingsspor på Brakerøya slik at nytt Drammen sykehus skal ha en flomsikker 
 adkomst ved åpning av sykehuset. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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140/19 Lerpeveien 155, Klage på detaljreguleringsplan for Lindums 
avfallsanlegg 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.09.2019 135/19 

2 Bystyret 03.09.2019 140/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Klagen tas ikke til følge og vedtak om detaljregulering for Lindum avfallsanlegg opprettholdes.  
  
2. Rådmannen sender saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse, jf. 
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.  
  
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

1. Klagen tas ikke til følge og vedtak om detaljregulering for Lindum avfallsanlegg opprettholdes.  
  
2. Rådmannen sender saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse, jf. 
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.  
  
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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141/19 Høring - Drammen helikopterplass, Brakerøya (nye Drammen 
sykehus) 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 119/19 

2 Bystyret 03.09.2019 141/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Drammen kommune er positiv til etablering av helikopterplass på sykehuset på Brakerøya, da 
dette er en viktig, livreddende funksjon for et akuttsykehus. Helikopterplassen er i samsvar med 
forutsetninger gitt i vedtatt områdereguleringsplan, og utkast til detaljreguleringsplan.  
 
2. Inn- og utflyving bør som hovedregel skje fra sørøst, dvs. over Drammensfjorden, så langt dette 
ikke går på bekostning av fly- eller pasientsikkerheten. 
 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 119/19 
 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling  

1. Drammen kommune er positiv til etablering av helikopterplass på sykehuset på Brakerøya, da 
dette er en viktig, livreddende funksjon for et akuttsykehus. Helikopterplassen er i samsvar med 
forutsetninger gitt i vedtatt områdereguleringsplan, og utkast til detaljreguleringsplan.  
 
2. Inn- og utflyving bør som hovedregel skje fra sørøst, dvs. over Drammensfjorden, så langt dette 
ikke går på bekostning av fly- eller pasientsikkerheten. 
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  
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1. Drammen kommune er positiv til etablering av helikopterplass på sykehuset på Brakerøya, da 
dette er en viktig, livreddende funksjon for et akuttsykehus. Helikopterplassen er i samsvar med 
forutsetninger gitt i vedtatt områdereguleringsplan, og utkast til detaljreguleringsplan.  
 
2. Inn- og utflyving bør som hovedregel skje fra sørøst, dvs. over Drammensfjorden, så langt dette 
ikke går på bekostning av fly- eller pasientsikkerheten. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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142/19 Detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i 
Drammen - med Drammen Helsepark - 2.gangsbehandling av plan, vedtak av 
plan 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 98/19 

2 Bystyret 03.09.2019 142/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Nytt sykehus i Drammen - med Drammen 
Helsepark med plankart datert 07.08.2019 og bestemmelser datert 14.08.2019, vedtas i medhold av 
Plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 98/19 
 
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Nytt sykehus i Drammen - med Drammen 
Helsepark med plankart datert 07.08.2019 og bestemmelser datert 14.08.2019, vedtas i medhold av 
Plan- og bygningsloven § 12-12. 
 

Møtebehandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Møtebehandling 

Arve Vannebo (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2: 
 
«På bakgrunn av en aktørkartlegging fremmes det en egen sak med fokus på å prioritere 
barnefamilier i dette området, både med tanke på bokvalitet og prisnivå, og hvor kommunens 
ambisjonsnivå, rolle og aktuelle virkemidler knyttet til temaene boliginnovasjon, 
gjenbruk/sirkulærøkonomi og tilrettelegging for å skape et lavutslippsområde drøftes som et 
grunnlag for å definere omfanget av det strategiske arbeidet som bør komme i tillegg til den 
ordinære planprosessen etter plan- og bygningsloven.  
Temaene sees i sammenheng med en helhetlig plan for medvirkning. Saken fremmes i Nye 
Drammen.» 
 
 
 

Votering 

Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling  

1. Anbefalingene fra gjennomført parallelloppdrag for sykehusområdet med omgivelser legges til 

grunn for oppstart av en områdereguleringsprosess etter plan- og bygningsloven §12-2.  

2. På bakgrunn av en aktørkartlegging fremmes det en egen sak hvor kommunens ambisjonsnivå, 

rolle og aktuelle virkemidler knyttet til temaene boliginnovasjon, gjenbruk/sirkulærøkonomi og 

tilrettelegging for å skape et lavutslippsområde drøftes som et grunnlag for å definere omfanget 

av det strategiske arbeidet som bør komme i tillegg til den ordinære planprosessen etter plan- og 

bygningsloven. Temaene sees i sammenheng med en helhetlig plan for medvirkning.  

Saken fremmes i Nye Drammen.  

 

 
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Nytt sykehus i Drammen - med Drammen 
Helsepark med plankart datert 07.08.2019 og bestemmelser datert 14.08.2019, vedtas i medhold av 
Plan- og bygningsloven § 12-12. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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143/19 Utbyggingsavtale - Nytt sykehus Brakerøya - Helse Sør-Øst 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 99/19 

2 Bystyret 03.09.2019 143/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Rådmannens foreslår at utbyggingsavtale mellom Helse Sør-Øst og Drammen kommune vedtas. 
 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 99/19 
 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak/innstilling  

Rådmannens foreslår at utbyggingsavtale mellom Helse Sør-Øst og Drammen kommune vedtas. 
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

Rådmannens foreslår at utbyggingsavtale mellom Helse Sør-Øst og Drammen kommune vedtas. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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144/19 Nytt sykehus på Brakerøya, finansiering av infrastruktur 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 100/19 

2 Bystyret 03.09.2019 144/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Drammen kommune tar initiativ til prosess med formål å etablere en finansieringsløsning for 

a) ny gang- og sykkelundergang under Strandveien 
b) bidrag til Sykehusveien 

 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 100/19 
 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets vedtak/innstilling  

Drammen kommune tar initiativ til prosess med formål å etablere en finansieringsløsning for 
a) ny gang- og sykkelundergang under Strandveien 
b) bidrag til Sykehusveien 

 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

Drammen kommune tar initiativ til prosess med formål å etablere en finansieringsløsning for 
a) ny gang- og sykkelundergang under Strandveien 
b) bidrag til Sykehusveien 

 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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145/19 Områdeutvikling av det gamle sykehusområdet  
– oppfølging av parallelloppdrag og forslag til videre prosess 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 123/19 

2 Bystyret 03.09.2019 145/19 

 

 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 123/19 
 

Møtebehandling 

Arve Vannebo (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2: 
 
«På bakgrunn av en aktørkartlegging fremmes det en egen sak med fokus på å prioritere 
barnefamilier i dette området, både med tanke på bokvalitet og prisnivå, og hvor kommunens 
ambisjonsnivå, rolle og aktuelle virkemidler knyttet til temaene boliginnovasjon, 
gjenbruk/sirkulærøkonomi og tilrettelegging for å skape et lavutslippsområde drøftes som et 
grunnlag for å definere omfanget av det strategiske arbeidet som bør komme i tillegg til den 
ordinære planprosessen etter plan- og bygningsloven.  
Temaene sees i sammenheng med en helhetlig plan for medvirkning. Saken fremmes i Nye 
Drammen.» 
 
 
 

Votering 

Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 

Formannskapets innstilling  

3. Anbefalingene fra gjennomført parallelloppdrag for sykehusområdet med omgivelser legges til 

grunn for oppstart av en områdereguleringsprosess etter plan- og bygningsloven §12-2.  

4. På bakgrunn av en aktørkartlegging fremmes det en egen sak hvor kommunens ambisjonsnivå, 

rolle og aktuelle virkemidler knyttet til temaene boliginnovasjon, gjenbruk/sirkulærøkonomi og 

tilrettelegging for å skape et lavutslippsområde drøftes som et grunnlag for å definere omfanget 

av det strategiske arbeidet som bør komme i tillegg til den ordinære planprosessen etter plan- og 

bygningsloven. Temaene sees i sammenheng med en helhetlig plan for medvirkning.  

Saken fremmes i Nye Drammen.  
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Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

1. Anbefalingene fra gjennomført parallelloppdrag for sykehusområdet med omgivelser legges til 

grunn for oppstart av en områdereguleringsprosess etter plan- og bygningsloven §12-2.  

2. På bakgrunn av en aktørkartlegging fremmes det en egen sak hvor kommunens ambisjonsnivå, 

rolle og aktuelle virkemidler knyttet til temaene boliginnovasjon, gjenbruk/sirkulærøkonomi og 

tilrettelegging for å skape et lavutslippsområde drøftes som et grunnlag for å definere omfanget 

av det strategiske arbeidet som bør komme i tillegg til den ordinære planprosessen etter plan- og 

bygningsloven. Temaene sees i sammenheng med en helhetlig plan for medvirkning. Saken 

fremmes i Nye Drammen.  

 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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146/19 Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl. , 2.gangsbehandling, 
vedtak av plan 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 107/19 

2 Bystyret 03.09.2019 146/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Forslag til Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl., med plankart, datert 19.06.2019 og 

bestemmelser datert 31.07.2019, vedtas i medhold av plan og bygningsloven §12-12.  
2. Dersom Statens Vegvesen ikke kan akseptere den foreslåtte løsningen, gis Rådmannen 

fullmakt til å be om mekling i medhold av Plan- og bygningsloven §5-6 slik at innsigelsen kan 
avgjøres. Deretter fremmes planen til endelig vedtak i Bystyret. 

 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 107/19 
 

Møtebehandling 

Ulf Erik Knudsen (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
«Antallet P-plasser pr. enhet settes til minimum en (1,0).» 
 
 

Votering 

Forslaget fra FrP fikk 2 stemmer (FrP) og falt. 
 
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP). 
 
 

Formannskapets innstilling  

1. Forslag til Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl., med plankart, datert 19.06.2019 og 
bestemmelser datert 31.07.2019, vedtas i medhold av plan og bygningsloven §12-12.  

2. Dersom Statens Vegvesen ikke kan akseptere den foreslåtte løsningen, gis Rådmannen 

fullmakt til å be om mekling i medhold av Plan- og bygningsloven §5-6 slik at innsigelsen kan 

avgjøres. Deretter fremmes planen til endelig vedtak i Bystyret. 

 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

Møtebehandling 

Ulf Erik Knudsen (FrP) fremmet følgende forslag: 
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«Antallet P-plasser pr. enhet settes til minimum en (1,0).» 
 
 

Votering 

 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra FrP fikk 5 stemmer (FrP) og falt. 
 
Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer (FrP). 
 
 

Bystyrets vedtak  

1. Forslag til Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl., med plankart, datert 19.06.2019 og 
bestemmelser datert 31.07.2019, vedtas i medhold av plan og bygningsloven §12-12.  

2. Dersom Statens Vegvesen ikke kan akseptere den foreslåtte løsningen, gis Rådmannen 
fullmakt til å be om mekling i medhold av Plan- og bygningsloven §5-6 slik at innsigelsen kan 
avgjøres. Deretter fremmes planen til endelig vedtak i Bystyret. 

 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27  

 

147/19 113/265 mfl Hofgaardsgate 27 mfl utbyggingsavtale 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 108/19 

2 Bystyret 03.09.2019 147/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

Forslag til utbyggingsavtale mellom utbygger av Hofgaardsgate 27 mfl og Drammen 
kommune godkjennes. 
 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 108/19 
 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling  

Forslag til utbyggingsavtale mellom utbygger av Hofgaardsgate 27 mfl og Drammen 
kommune godkjennes. 
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

Forslag til utbyggingsavtale mellom utbygger av Hofgaardsgate 27 mfl og Drammen 
kommune godkjennes. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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148/19 Områderegulering for Konnerud sentrum, 2. gangsbehandling, vedtak 
av plan 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.09.2019 127/19 

2 Bystyret 03.09.2019 148/19 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Områderegulering for Konnerud sentrum med plankart datert 21.08.2019 og planbestemmelser 
datert 21.08.2019 vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.  

 

 

Møtebehandling i Formannskapet 03.09.2019: 

 

Møtebehandling 

Ordfører foreslo at saken utsettes. 
 

Votering 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling  

Saken utsettes. 
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

Møtebehandling 

Ordfører foreslår at saken utsettes. 
 

Votering 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Bystyrets vedtak  

Saken utsettes. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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149/19 Saksfremlegg - Detaljregulering med Konsekvensutredning for 
Holmestrandsveien 72 - 98 
– 2.gangsbehandling, vedtak av plan 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.09.2019 129/19 

2 Bystyret 03.09.2019 149/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering med Konsekvensutredning for Holmestrandsveien 72 - 98, med 

plankart datert 21.08.2019 og bestemmelser datert 21.08.2019, vedtas i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 12-12.  
Før planen kunngjøres skal følgende endringer innarbeides (endringer i kursiv): 

 Bestemmelsenes punkt 4.1.1 a): 
Avkjørsel og kjøremønster til og innenfor planområdet som viser nødvendig 
manøvreringsareal dimensjonert for den type kjøretøy den skal brukes til. Planen skal vise 
hvordan arealene utformes slik at de ivaretar adkomst, varelevering, henting, lagring og 
parkering for BKB1-4 og BKT. 

 Bestemmelsenes punkt 7.4 Kjørevei (f_SKV): 
Arealet skal benyttes som kjørevei. Arealet sees i sammenheng med f_SPA, f_SVT1, f_SVT2 
og deler av f_SPP nærmest BKB4 og kan få en annen utforming enn det som er vist på 
plankart og illustrasjonsplan. 

 Bestemmelsenes punkt 7.6 Parkering (f_SPA): 
Arealet brukes til parkering for privatbiler til de ansatte og adkomst/snuareal for store 
kjøretøy til BKB4 . Arealet sees i sammenheng med f_SVT1, f_SVT2, f_SKV og deler av f_SPP 
nærmest BKB4 og kan få en annen utforming enn det som er vist på plankart og 
illustrasjonsplan. 

 Bestemmelsenes punkt 7.7 Varemottak (f_SPP): 
Arealet skal benyttes til varelevering og -henting. Arealet nærmest BKB4 skal sees i 
sammenheng med med f_SPA, f_SVT1, f_SVT2, f_SKV og kan få en annen utforming enn det 
som er vist på plankart og illustrasjonsplan. 
 

2. Dersom Statens vegvesen ikke finner å kunne å trekke innsigelsen med de endringer som er gjort 

ber Rådmannen om fullmakt til å be om mekling i medhold av Plan- og bygningsloven § 5-6 slik at 

innsigelsen kan avgjøres. Deretter fremmes planen til endelig vedtak i kommunestyret. 

 

Møtebehandling i Formannskapet 03.09.2019: 

 

Møtebehandling 

Tove Paule (H) fremmet følgende protokolltilførsel: 
 
«Det forutsettes at naboeiendommen, gnr. 112, bnr. 349, som også omfattes av reguleringsplanen, 
holdes skadesløs ved tiltaket og at søker avstår nødvendig grunn fra sin eiendom for å sikre en 
tilfredsstillende løsning for atkomst til gnr. 112, bnr. 349.» 
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Votering 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling  

1. Forslag til detaljregulering med Konsekvensutredning for Holmestrandsveien 72 - 98, med 
plankart datert 21.08.2019 og bestemmelser datert 21.08.2019, vedtas i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 12-12.  
Før planen kunngjøres skal følgende endringer innarbeides (endringer i kursiv): 

 Bestemmelsenes punkt 4.1.1 a): 
Avkjørsel og kjøremønster til og innenfor planområdet som viser nødvendig 
manøvreringsareal dimensjonert for den type kjøretøy den skal brukes til. Planen skal vise 
hvordan arealene utformes slik at de ivaretar adkomst, varelevering, henting, lagring og 
parkering for BKB1-4 og BKT. 

 Bestemmelsenes punkt 7.4 Kjørevei (f_SKV): 
Arealet skal benyttes som kjørevei. Arealet sees i sammenheng med f_SPA, f_SVT1, f_SVT2 
og deler av f_SPP nærmest BKB4 og kan få en annen utforming enn det som er vist på 
plankart og illustrasjonsplan. 

 Bestemmelsenes punkt 7.6 Parkering (f_SPA): 
Arealet brukes til parkering for privatbiler til de ansatte og adkomst/snuareal for store 
kjøretøy til BKB4 . Arealet sees i sammenheng med f_SVT1, f_SVT2, f_SKV og deler av f_SPP 
nærmest BKB4 og kan få en annen utforming enn det som er vist på plankart og 
illustrasjonsplan. 

 Bestemmelsenes punkt 7.7 Varemottak (f_SPP): 
Arealet skal benyttes til varelevering og -henting. Arealet nærmest BKB4 skal sees i 
sammenheng med med f_SPA, f_SVT1, f_SVT2, f_SKV og kan få en annen utforming enn det 
som er vist på plankart og illustrasjonsplan. 
 

2. Dersom Statens vegvesen ikke finner å kunne å trekke innsigelsen med de endringer som er gjort 

ber Rådmannen om fullmakt til å be om mekling i medhold av Plan- og bygningsloven § 5-6 slik at 

innsigelsen kan avgjøres. Deretter fremmes planen til endelig vedtak i kommunestyret. 

 

 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

Møtebehandling 

Tove Paule (H) fremmet følgende protokolltilførsel: 
 
Det forutsettes at naboeiendommen, gnr. 112, bnr. 349, som også omfattes av reguleringsplanen, 
holdes skadesløs ved tiltaket og at søker avstår nødvendig grunn fra sin eiendom for å sikre en 
tilfredsstillende løsning for atkomst til gnr. 112, bnr. 349. 
 
 

Votering 
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Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

1. Forslag til detaljregulering med Konsekvensutredning for Holmestrandsveien 72 - 98, med 
plankart datert 21.08.2019 og bestemmelser datert 21.08.2019, vedtas i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 12-12.  
Før planen kunngjøres skal følgende endringer innarbeides (endringer i kursiv): 

 Bestemmelsenes punkt 4.1.1 a): 
Avkjørsel og kjøremønster til og innenfor planområdet som viser nødvendig 
manøvreringsareal dimensjonert for den type kjøretøy den skal brukes til. Planen skal vise 
hvordan arealene utformes slik at de ivaretar adkomst, varelevering, henting, lagring og 
parkering for BKB1-4 og BKT. 

 Bestemmelsenes punkt 7.4 Kjørevei (f_SKV): 
Arealet skal benyttes som kjørevei. Arealet sees i sammenheng med f_SPA, f_SVT1, f_SVT2 
og deler av f_SPP nærmest BKB4 og kan få en annen utforming enn det som er vist på 
plankart og illustrasjonsplan. 

 Bestemmelsenes punkt 7.6 Parkering (f_SPA): 
Arealet brukes til parkering for privatbiler til de ansatte og adkomst/snuareal for store 
kjøretøy til BKB4 . Arealet sees i sammenheng med f_SVT1, f_SVT2, f_SKV og deler av f_SPP 
nærmest BKB4 og kan få en annen utforming enn det som er vist på plankart og 
illustrasjonsplan. 

 Bestemmelsenes punkt 7.7 Varemottak (f_SPP): 
Arealet skal benyttes til varelevering og -henting. Arealet nærmest BKB4 skal sees i 
sammenheng med med f_SPA, f_SVT1, f_SVT2, f_SKV og kan få en annen utforming enn det 
som er vist på plankart og illustrasjonsplan. 
 

2. Dersom Statens vegvesen ikke finner å kunne å trekke innsigelsen med de endringer som er gjort 
ber Rådmannen om fullmakt til å be om mekling i medhold av Plan- og bygningsloven § 5-6 slik at 
innsigelsen kan avgjøres. Deretter fremmes planen til endelig vedtak i kommunestyret. 

 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32  

150/19 Utbyggingsavtale - 112/343 m.fl - Holmestrandsveien 72 m.fl. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 03.09.2019 130/19 

2 Bystyret 03.09.2019 150/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Forslag til utbyggingsavtale mellom Delikat Fabrikker AS og Drammen kommune vedtas. 
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

Forslag til utbyggingsavtale mellom Delikat Fabrikker AS og Drammen kommune vedtas. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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151/19 Åslyveien 54, Dispensasjon fra arealformål bolig for ombygging, 
tilbygg og bruksendring av lokale i 1. etasje til bydelspub 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 114/19 

2 Bystyret 03.09.2019 151/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Formannskapet viser til bestemmelsene i plan-og bygningsloven § 19-2 og innvilger 

dispensasjon fra arealformål bolig for endret bruk av lokaler i 1. etasje til bydelspub. 
2. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre behandlingen av søknaden. 

 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 114/19 
 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling  

1. Formannskapet viser til bestemmelsene i plan-og bygningsloven § 19-2 og innvilger 
dispensasjon fra arealformål bolig for endret bruk av lokaler i 1. etasje til bydelspub. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre behandlingen av søknaden. 

 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

1. Formannskapet viser til bestemmelsene i plan-og bygningsloven § 19-2 og innvilger 
dispensasjon fra arealformål bolig for endret bruk av lokaler i 1. etasje til bydelspub. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å fullføre behandlingen av søknaden. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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152/19 Områderegulering med konsekvensutredning for Holmen, 2. 
gangsbehandling, vedtak av plan 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 101/19 

2 Bystyret 03.09.2019 152/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Forslag til områderegulering for Holmen med konsekvensutredning med plankart datert 
14.08.2019 og bestemmelser datert 14.08.2019, vedtas i henhold til Plan- og bygningsloven §12-
12. 

 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 101/19 
 

Møtebehandling 

Eivind Knudsen (AP) og Arve Vannebo (AP) ba om å bli erklært inhabile og fratrådte under 
behandlingen av denne saken. 
 
Dag Ebbestad (AP) og Arif Erkøk (AP) trådte inn som vara under behandling av saken. 
 
 

Votering 

Formannskapet vedtok enstemmig at denne saken utsettes for behandling i nytt kommunestyre. 
 

Formannskapets innstilling  

Saken utsettes for behandling i nytt kommunestyre. 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

Saken utsettes for behandling i nytt kommunestyre. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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153/19 Avtaler om overføring av rett til justering av merverdiavgift for 
infrastruktur på Holmen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 102/19 

2 Bystyret 03.09.2019 153/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Forslag til avtaler om overføring av rett til justering av merverdiavgift mellom utbygger, tidligere 
Jernbaneverket, Bane NOR SF og Drammen kommune godkjennes 
 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 102/19 
 

Møtebehandling 

Eivind Knudsen (AP) og Arve Vannebo (AP) ba om å bli erklært inhabile og fratrådte under 
behandlingen av denne saken. 
 
Dag Ebbestad (AP) og Arif Erkøk (AP) trådte inn som vara under behandling av saken. 
 
 

Votering 

Enstemmig vedtatt 
 
 

Formannskapets innstilling  

Forslag til avtaler om overføring av rett til justering av merverdiavgift mellom utbygger, tidligere 
Jernbaneverket, Bane NOR SF og Drammen kommune godkjennes 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

Forslag til avtaler om overføring av rett til justering av merverdiavgift mellom utbygger, tidligere 
Jernbaneverket, Bane NOR SF og Drammen kommune godkjennes 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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154/19 Detaljregulering for Rosenkrantzgata 376, 2.gangsbehandling, vedtak 
av plan 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 109/19 

2 Bystyret 03.09.2019 154/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Detaljregulering for Rosenkrantzgata 376 med tilhørende plankart datert 27.06.2019 og 

bestemmelser datert 31.07.2019, vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven §12-12.  
 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 109/19 
 

Møtebehandling 

Ståle Sørensen (MDG) fremmet følgende tilbakesendelsesforslag: 
 
«Saken sendes tilbake med følgende endring: 
 
Enhetslåven bevares og låven reguleres til Hensynsone bevaring med hjemmel i plan- og 
bygningsloven.» 
 
 

Votering 

Tilbakesendelsesforslaget fra MDG fikk 1 stemme (MDG) og falt. 
 
Innstillingen ble vedtatt med 1 stemme (MDG). 
 
 

Formannskapets innstilling  

Detaljregulering for Rosenkrantzgata 376 med tilhørende plankart datert 27.06.2019 og 
bestemmelser datert 31.07.2019, vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven §12-12. 
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
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Bystyrets vedtak  

Detaljregulering for Rosenkrantzgata 376 med tilhørende plankart datert 27.06.2019 og 
bestemmelser datert 31.07.2019, vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven §12-12. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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155/19 Rosenkrantzgata 376 - 117/1000 - Utbyggingsavtale 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 110/19 

2 Bystyret 03.09.2019 155/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Forslag til utbyggingsavtale mellom Kjøsterud Eiendom AS og Drammen kommune vedtas. 
 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 110/19 
 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling  

Forslag til utbyggingsavtale mellom Kjøsterud Eiendom AS og Drammen kommune vedtas. 
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

Forslag til utbyggingsavtale mellom Kjøsterud Eiendom AS og Drammen kommune vedtas. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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156/19 Søren Lemmichs gate 1 og Losjeplassen 2 og 4, Klage på 
detaljregulering 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 27.08.2019 121/19 

2 Bystyret 03.09.2019 156/19 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 
1. Klagen tas ikke til følge og vedtak om detaljregulering for Søren Lemmichs gate 1 og Losjeplassen 2 
og 4 opprettholdes.  
  
2. Rådmannen sender saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse, jf. 
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.  
  
 
 

Formannskapet har behandlet saken i møte 27.08.2019 sak 121/19 
 

Møtebehandling 

Ulf Erik Knudsen (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
«Klagen tas til følge». 
 
 
 

Votering 

Forslaget fra FrP fikk 2 stemmer (FrP) og falt. 
 
Innstillingens punkt 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP). 
 
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Formannskapets innstilling  

1. Klagen tas ikke til følge og vedtak om detaljregulering for Søren Lemmichs gate 1 og Losjeplassen 2 
og 4 opprettholdes.  
  
2. Rådmannen sender saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse, jf. 
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.  
  
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 
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Møtebehandling 

Ulf Erik Knudsen (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
Klagen tas til følge. 
 
 

Votering 

Forslaget fra FrP fikk 5 stemmer (FrP) og falt. 
 
Innstillingen ble vedtatt mot 5 stemmer (FrP). 
 
 

Bystyrets vedtak  

1. Klagen tas ikke til følge og vedtak om detaljregulering for Søren Lemmichs gate 1 og Losjeplassen 2 
og 4 opprettholdes.  
  
2. Rådmannen sender saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse, jf. 
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.  
  
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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157/19 Forvaltningsrevisjon om sykefravær 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Partssammensatt samarbeidsutvalg 26.08.2019 14/19 

2 Bystyret 03.09.2019 157/19 

 
 

Ordførers forslag til vedtak: 

 
Bystyret tar rapporten til etterretning. 
 
 
 

Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak  

Bystyret tar rapporten til etterretning. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  
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158/19 Interpellasjon nr. 23 (2019) 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bystyret 03.09.2019 158/19 

 
 

AAP-ordningen og kommunale konsekvenser 

 
Vi har gjennom det siste året fått oss framlagt en stor økning i sosialutgiftene i kommunene.  
Regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett har som følge av egen villet politikk sørget for at 
mange mennesker må søke til sosialstønad etter at AAP ordningen er strammet inn. Så mange at de 
har måttet kompensere for dette via RNB.  
 
En rekke arbeiderpartiordførere har den siste måneden undertegnet et opprop adressert arbeids og 
sosialminister Annikken Hauglie.  
 
Drammen bystyret har ved en tidligere anledning avvist å sende en bekymringsmelding til nevnte 
minister angående de økende sosialutgiftene relatert til AAP.  
 
Når regjeringen selv gjennom RNB innrømmer at endringene fører til belastning for kommunene 
mener vi det må være på sin plass at ordfører på egenhånd vurderer om nevnte brev igjen skal 
sendes. Uavhengig av dette bør det gjøres en gjennomgang som ser på hvor mye de reelle utgiftene 
er for drammen etter disse endringene i AAP ordningen og om kompensasjonen fra Staten er 
tilstrekkelig.  
Dette er ikke bare en utfordring for kommune-norge, og Drammen som kommune, men også for 
mange av våre innbyggere individuelt. Det er derfor på sin plass at at Drammen kommune aktivt står 
opp for de innbyggerne som nå har fått en langt vanskeligere hverdag!  
 
 
Forslag til vedtak:  
 
1: Drammen Kommune blir med på et kommuneopprop mot endringene i AAPordningen. (Ordfører 
kan selv avgjøre om han vil undertegne det nevnte Arbeiderpartioppropet, eller ta initativ til et mer 
partipolitisk nøytralt opprop med samme innhold.) 
 
2: Drammen kommune lager en oversikt over økte utgifter som følge av endringene i AAP ordningen. 
 
 
Svar: 
 
Denne interpellasjonen omhandler tematikk og forslag til vedtak som gjelder forhold som det er 
nødvendig å gå nærmere inn i. I Bystyrets reglement § 22 nr. 3 heter det «Ordfører avgjør hvem som 
skal avgi svar og i hvilket bystyremøte svaret skal gis, dersom det ikke kan gis svar i førstkommende 
møte.» Med dette som bakgrunn tas interpellasjonen opp i neste møte. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Behandlingen av interpellasjonen utsettes til neste møte. 
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Møtebehandling i Bystyret 03.09.2019: 

 

Møtebehandling 

Hilde Hovengen (FrP) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmannens tallgrunnlag viser i for liten grad bakgrunnen til de menneskene som mottar 
sosialhjelpstøtte. For å kunne sette inn effektive tiltak som motvirker den kraftige økningen vi har 
sett i sosialhjelpsutbetalinger, må det fremlegges data for hvem av disse menneskene er. I den 
foreslåtte tiltaksplanen, er det fremlagt overveiende tiltak for innvandrere/flyktninger, mens det 
b.l.a. ikke er fremlagt noen tiltak for de over 67 år og enslige forsørgere. 
 
Rådmannen bes om å fremlegge tydeligere data på hvor mange personer som i dag mottar 
sosialhjelpstøtte, hvilken bakgrunn disse personene har, hvem som mottar støtte utover 6 måneder 
og hvor lenge, hvor mange barn som er berørt, hvor mange av barna er i familier/forsørger med ikke-
vestlig bakgrunn, hvor mange av de som mottar støtte har ikke-vestlig bakgrunn, hva slags aktiviteter 
som inngår i den foreslåtte aktivitetsplikten for gruppen 30-66 år, hvorfor det er slik at så mange går 
lenge på en ordning som skal være midlertidig. 
 
 
 
Tove Paule (H) fremmet utsettelsesforslag. 
 
 
 

Votering 

Utsettelsesforslaget fikk 19 stemmer (H + UAVH) og falt. 
 
Forslaget fra FrP fikk 6 stemmer (FrP + DB) og falt. 
 
Interpellantens forslag til punkt 1 fikk 19 stemmer (AP + DB + MDG + UAVH) og falt. 
 
Interpellantens forslag til punkt 2 ble vedtatt med 25 stemmer (AP + DB + MDG + UAVH + FrP). 
 
 
 

Bystyrets vedtak  

Drammen kommune lager en oversikt over økte utgifter som følge av endringene i AAP ordningen. 
 

[Lagre innstilling] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

 



Arkivsak-dok. 19/00067-8
Saksbehandler Liv Marit Carlsen

Saksgang Møtedato

Bystyret           

Saksfremlegg

Ny Bybru og midlertidige løsninger for gående og syklende

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Ny bybru bygges i tråd med vedtak i Bystyret 25.9.2018

2. Midlertidig bru av fagverk (Baileybru eller lignende) velges som hovedløsning for gående og 
syklende i anleggsperioden for riving og bygging av ny bybru.

3. Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre

a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone

b. Elektriske bysykler

c. Elektriske sparkesykler

4. Tiltakene for gående og syklendes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i budsjettet for ny 
bybru og behandles i kommende økonomiplaner.

Bakgrunn for saken

Bystyret 3.9.2019, sak 137/19 «Ny bybru, midlertidige løsninger for gående og syklende»
Se protokoll og saksframlegg i vedlegg 12. Bystyret gjorde følgende vedtak:
1. Vedtak om rivning av bybrua og bygging av ny bybro gjort i bystyremøte 25.9.2018 stilles i bero. Det

gjøres en vurdering av et prosjekt for å oppgradere og reparere dagens bybru i tråd med planene 
beskrevet i samme bystyresak, alle økonomiske konsekvenser må belyses også sett opp mot et 
prosjekt med ny bybro. Det forutsettes at brua kan brukes av gående syklende og kollektiv i hele 
anleggsperioden som forutsatt tidligere. Det forventes at dette skjer så raskt som overhodet mulig. 
Og at det innkalles til et nytt bystyre når denne informasjonen fra Bane Nor og Drammen Kommune
foreligger. Og endelig vedtak gjøres først da. 

2. Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre: 

a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone b. Elektriske bysykler c. Elektriske 
sparkesykler 
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3. Tiltakene for gående og syklenes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i 
budsjettbehandles i kommende økonomiplaner. 

4. Drammen Kommune er av den oppfatning at det er Drammens innbyggere som blir skadelidende 
under en byggeperiode på Drammen Stasjon, og det forutsettes at Bane Nor tar regninga for dette. 

5. Drammen Kommune inngår en dialog med Bane Nor med formål om at Bane Nor skal betale hele 
eller deler av bruas rehabilitering. Det forutsettes at dette er ment som et intensjonsvedtak, og at 
rådmannen kommer tilbake til bystyret så fort konkrete tall fra Bane Nor foreligger, og at 
rådmannen jobber videre med denne løsningen. Denne løsningen er også premisset for videre 
forhandlinger med Bane Nor.

Hensikten med saken er å legge fram utredninger i tråd med bystyrets vedtak 3.9.2019 som grunnlag for
å avklare løsning for bybru og midlertidige løsninger for gående og syklende.

Som bakgrunn for saken minnes det om at Bystyret og formannskapet i flere omganger har behandlet 
saker vedrørende bybrua. Oktober 2017 besluttet bystyret at det skulle settes i gang et parallelloppdrag 
for å vurdere ny bybru til erstatning for dagens bru fra 1936. September 2018 behandlet bystyret 
resultatene av parallelloppdraget, og vedtok at ny bybru skulle bygges samtidig med at Bane NOR 
bygger om Drammen stasjon. I samme sak ba bystyret rådmannen utrede hvordan gående og syklende 
best kunne ivaretas i anleggsperioden. Rådmannen la juni 2019 fram en sak til formannskapet og 
bystyret med vurdering av tiltak for gående og syklende. Formannskapet utsatte behandlingen, og ba 
om utredning av ikke å bygge ny bybru nå og bygge en midlertidig rampe over sporområdet. 
Rådmannen utredet dette, og la på nytt fram sak om midlertidige løsninger for gående og syklende til 
bystyret september 2019.  Politiske behandlinger vedrørende bybrua er belyst i vedlegg 21.

Sammendrag, rådmannens vurdering og konklusjon

Ny bybru sammenliknet med rehabilitering
Rådmannen har etter bystyrets vedtak 3.9.2019 hatt en tett dialog med Bane NOR og gjort en rekke 
utredninger med hjelp av flere rådgiverfirma for å belyse et alternativ der man rehabiliterer 
eksisterende bybru fremfor å bygge ny bru mer grundig enn det er gjort tidligere.

Med bakgrunn i de utredningene som nå foreligger, fraråder rådmannen at man går tilbake på bystyrets 
vedtak av 25.9.2018 om å bygge ny bybru. Dette begrunnes med følgende:

 Kostnader: I et langt tidsperspektiv er det betydelig mer kostbart først å rehabilitere dagens bru 
og senere bygge ny bru eller rehabilitere på nytt, enn det er å bygge ny bru samtidig med at 
Bane NOR skifter ut brua over jernbanesporene. Det man kan oppnå med å rehabilitere, er å 
skyve utgifter frem i tid, men totalkostnadene blir større. For kommunen kan imidlertid 
rehabiliteringsalternativet også gi de største utgiftene på kort sikt dersom kommunen i tillegg til 
selve rehabiliteringen må betale erstatning til Bane NOR som følge av at man går bort fra 
vedtaket av 25.9.2018. Bane NOR har antydet et erstatningskrav mot kommunen for utgifter de 
vil få ved en helomvending fra kommunens side. 

 Kostnads-usikkerhet: Usikkerheten i kostnadsoverslaget fra 2018 for ny bybru er +/- 40 %. 
Usikkerhetene i rehabiliteringskostnadene er større (+ 45 % / -20 %) fordi man ikke vet hvilke 
skader som avdekkes ved nærmere undersøkelser (under vann, under elvebunnen, inne i 
konstruksjonen). 

 Det vil oppstå forsinkelse i InterCity-prosjektet hvis man endrer forutsetningene som er vedtatt. 
Dette vil få en stor økonomisk konsekvens for Bane NOR med et mulig krav overfor kommunen. 

 Videre kan det forsinke åpningen av InterCity-dobbeltspor til Tønsberg og innføringen av nytt 
signalsystem for jernbanen på strekningen Asker-Tønsberg med ett år, og dermed føre til et 
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mindre pålitelig togtilbud for de reisende i opptil ett år ekstra. Dette vil medføre flere perioder 
med buss for tog, både planlagte og ikke-planlagte, som erfaringsvis er en stor belastning for de 
reisende. Drammen stasjon har ca. 11.000 passasjerer daglig, og det er belastende for disse når 
buss for tog må settes inn på kort varsel når signalfeil oppstår.

 Ved rehabilitering berøres kollektivtrafikken lokalt i Drammen i to eller flere anleggsperioder, 
mens man ved å bygge ny bru samtidig med Bane NORs arbeid greier seg med én 
anleggsperiode. Grunnen til det er at ved rehabilitering, må man senere bygge ny bru over elva 
eller om mulig rehabilitere den gamle brua igjen. En analyse av trafikkavviklingen viser at det er 
liten forskjell i kjøretid for busser via Øvre Sund bru eller via ett felt over Bybrua ved 
rehabilitering. Kjøretidsforskjellen kan også minskes bl.a. ved optimalisering av lyskryss på 
strekningen. Kjøretidsforskjellen via Øvre Sund bru kontra Bybrua for kollektivtrafikk bør derfor 
ikke tillegges vekt i valget mellom ny bybru og rehabilitering av den eksisterende.

 Tilbudet for gående og syklende i anleggsperioden vil være omtrent det samme ved 
rehabilitering og ved bygging av ny bybru. Ved rehabilitering vil det være mulig å gi de myke 
trafikantene et tilbud over Bybrua i så godt som hele anleggsperioden, forutsatt at det ikke 
avdekkes skader som medfører at brua må stenges helt i perioder. Ved bygging av ny bybru vil 
de myke trafikantene få et tilbud på en midlertidig gang- og sykkelbru oppstrøms for dagens 
bru.

 Ny bybru vil gi et bedre tilbud til både gående, syklende og kollektivtrafikk fordi bruas bredde 
utvides. 

 Ny bybru er planlagt med et helhetlig arkitektonisk grep og utforming som vil føre til et løft for 
Drammen sentrum. Den nye bybrua vil både visuelt og funksjonelt bidra til å skape identitet 
gjennom interessant arkitektonisk utforming og bidra til å vektlegge Byaksen og sentrum i 
Drammen. I prosjektet ligger også inne oppgradering av bruas landingsområder på begge sider 
av elva. Med rehabilitering av brua over elva, vil Bane NOR bygge en enklere betongplatebru 
over jernbanesporene. Man vil da stå igjen med en bru der omtrent 1/3 er byttet ut og 2/3 er 
den gamle brukonstruksjonen, slik at byen vil få en bru som vil framstå som to bruer som er 
lappet sammen uten en jevn linjeføring og uten en helhetlig løsning. Det vil heller ikke bli noen 
oppgradering av landingsområdene.

 Det er ikke mulig senere å kombinere bruløsningen fra parallelloppdraget i 2018 med en enklere
betongplatebru over jernbanesporene fordi de to bruløsningene har forskjellig høyde. Det betyr 
at dersom man velger rehabiliteringsalternativet nå, må fremtidig løsning for Bybrua forholde 
seg til den enklere brua Bane NOR bygger over jernbanesporene. Man har ikke mulighet til å få 
et sammenhengende arkitektonisk grep på linje med det som ble utarbeidet i 
parallelloppdraget.

 Dersom man velger å rehabilitere eksisterende bru over elva, vil kommunen senere måtte dekke
kostnaden for ny bybru, inkludert eventuell midlertidig gang- og sykkelbru. Bane NOR vil sette 
svært strenge krav til hvordan en ny bybru kan bygges inntil / over den nye stasjonen. 
Rådmannen vurder at en ny bybru vil bli dyrere å bygge senere enn hvis man bygger ny bybru nå
i samarbeid med Bane NOR.

 Bybruas verdi som kulturminne vil bli redusert når ca. 1/3 av den erstattes av en ny 
brukonstruksjon over jernbanesporene. Ny bybru vil kunne gå inn som en del av kulturmiljøet 
Byaksen, og gjennom sitt interessante arkitektoniske grep bidra til å styrke dette. Det er uansett 
begrenset hvor lenge det vil være mulig å forlenge levetiden på dagens bybru slik at det på et 
tidspunkt uansett må bygges ny bybru. Den eksisterende bybruas verdi som kulturminne bør 
derfor ikke tillegges vekt.

I saksutredningen går rådmannen nærmere inn på de ulike konsekvensene slik de nå framstår.

Midlertidige løsninger for gående og syklende i anleggsperioden for ny bybru
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I sak til formannskapet 12.6.2019 (se vedlegg 18) anbefalte rådmannen midlertidige løsninger for 
gående og syklende i forbindelse anleggsperioden for ny bybru. Rådmannen opprettholder sin 
anbefaling:

I anleggsperioden vil en løsning som kun baserer seg på bruk av eksisterende bruer gi et vesentlig 
forverret tilbud for gående. Reisetiden øker fra rundt 4 til i overkant av 15 minutter for gående med 
normal ganghastighet, og vesentlig mer for gående med redusert ganghastighet/bevegelighet 
(eksempelvis barn, eldre og rullestolbrukere). Rådmannen anbefaler derfor at det gis et midlertidig 
tilbud i anleggsperioden som så langt som mulig erstatter Bybrua.

Midlertidig bru vil gi et tilbud så nær normalsituasjonen som det er mulig å komme i anleggsperioden. 
Det vil ta rundt ett minutt mer å gå fra torg til torg over midlertidig bru enn det tar over Bybrua i dagens 
situasjon. Midlertidig bru vil også gi det beste tilbudet til syklende, selv om disse i perioder med mange 
gående på den midlertidige brua vil bli mer hindret enn på Bybrua. Midlertidig bru har også en fordel 
fremfor de andre løsningene ved at den alltid er åpen og ikke innebærer venting. 

Kostnadsmessig ligger Drammen kommunes andel av ei midlertidig bru i samme størrelsesorden som 
alternativene med rundbuss/ringbuss og shuttlebuss. Et fergetilbud basert på ei ferge er anslått å bli noe
rimeligere enn midlertidig bru, mens et fergetilbud med to ferger er anslått å bli noe dyrere enn 
midlertidig bru. Fordi kostnadene for disse midlertidige løsningene er såpass like, anbefaler rådmannen 
at tilbudets kvalitet tillegges størst vekt. Derfor anbefaler rådmannen at midlertidig bru velges som 
hovedløsning for gående og syklende i anleggsperioden for Bybrua.

Midlertidig flytebru i kompositt representerer en ny og uprøvd teknologi. Løsningen er anslått å bli 
vesentlig dyrere enn en løsning der man leier ei fagverksbru fra Vegdirektoratet. Usikkerheten ved 
komposittbrua er også vesentlig større, både med hensyn til gjennomførbarhet, tidsbruk og kostnader. 
Rådmannen anbefaler derfor at man kun arbeider videre med fagverksbru.

Ei midlertidig bru vil være vesentlig smalere enn Bybrua, slik at gående og syklende kan oppleve mer 
trengsel over den midlertidige brua i rushtiden, og særlig ved spesielle anledninger (skisprint, 17. mai, 
elvefestival). Vurdert opp mot kostnader ved ei bredere midlertidig bru, mener rådmannen at en løsning
med ei 3 meter bred bru er akseptabelt. Det kan imidlertid være aktuelt å supplere den midlertidige 
brua med ytterligere tiltak for å bedre den samlede kapasiteten, forutsatt at kostnadene ved disse er 
begrensede. Rådmannen anbefaler derfor at tre tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden 
utredes videre: gratis adgang på ordinære bussruter i sentrumssonen, elektriske bysykler og elektriske 
sparkesykler.

Rådmannen anbefaler at tiltakene for gående og syklendes fremkommelighet i anleggsperioden legges 
inn i budsjettet for ny bybru og behandles i kommende økonomiplaner. 

Saksutredning

I saksutredningen belyses ulike konsekvenser ved valg av ny bru eller valg av opprusting av 
eksisterende bru for relevante tema. For hvert tema er det foretatt en oppsummering og 
konklusjon. Til slutt er det gitt en anbefaling.

Konsekvenser for InterCity, økonomi og framdrift

Ny bybru
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Bane NOR har siden bystyrets vedtak 25.9.2018 jobbet sammen med kommunens administrasjon med 
detaljering av ombygging av Drammen stasjon med ny bybru som forutsetning. Bane NOR har det siste 
året også prosjektert for en anleggsgjennomføring der Drammen stasjon er ferdig ombygd og åpner i 
slutten av 2024. Da tas dobbeltsporet til Tønsberg i bruk sammen med nytt signalstyringssystem 
(ERTMS) for strekningen Asker-Tønsberg.

Rehabilitering av dagens bybru
Bane NOR besluttet etter bystyrets vedtak 3.9.2019 å stanse arbeidet med å prosjektere ny bybru og 
avventer beslutning i ekstraordinært bystyremøte innen 8.10.2019 før de tar en endelig beslutning om 
hvilket alternativ de vil legge til grunn i det videre prosjekteringsarbeidet. Dersom beslutningen ikke blir 
å bygge ny bru over Drammenselva i tråd med bystyrets vedtak 25.9.2018, vil Bane NOR legge til grunn 
en ombygging (utskifting) av eksisterende bru over sporområdet, som i praksis innebærer en ny 
betongplatebru (se illustrasjoner i vedlegg 11). Dette er en vesentlig endring av forutsetningene og store
deler av arbeidet må gjøres på nytt. Bane NORs prosjekt vil ha betydelig økte kostnader som følge av 
endringen og forsinkelsen.

Bane NOR skriver i brev av 29.8.2019 (vedlegg 3) at som følge av stram tidsplan vil det ikke være tid til 
samhandling / medvirkning med kommunen om løsningen for ombygging av eksisterende bru over 
sporområdet. Bane NOR vil ikke være forpliktet til å bidra til ny bru på et senere tidspunkt, og bygging av
ny bru (over sporområdet) etter at Drammen stasjon er ferdig vil medføre økte kostnader for Drammen 
kommune og mindre spillerom med hensyn på bygging av ny bru.

I tillegg til å forsinke prosjektet i Drammen har dette konsekvenser for utbygging av InterCity videre 
sørover i Vestfold. Det vil ikke være mulig å ta i bruk nytt digitalt signalsystem (ERTMS) for strekningen 
Asker-Tønsberg før strekningen Drammen-Kobbervikdalen er ferdigstilt. En forsinkelse av prosjektet i 
Drammen vil dermed kunne medføre at samfunnet tar ut effekten av investeringer i jernbanen på mer 
enn 20 milliarder inntil ett år senere enn planlagt. Bane NOR anslår i brev datert 6.9.2019 (vedlegg 2) at 
forsinkelsene vil medføre en kostnad som utgjør et tresifret millionbeløp.

Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen vurderer at det kan medføre urimelig store konsekvenser å risikere å utsette ibruktakelse av
en investering på mer enn 20 milliarder med inntil ett år. Dette har store økonomiske konsekvenser for 
storsamfunnet, noe Drammen ikke bør være ansvarlig for å påføre. I tillegg kan det påføre de reisende 
ytterligere ett år med til tider store problemer med dagens signalstyringssystem mellom Asker og 
Vestfold. Dette vil medføre flere perioder med buss for tog, både planlagte og ikke-planlagte, som 
erfaringsvis er en stor belastning for de reisende. Drammen stasjon har ca. 11.000 passasjerer daglig, og 
det er svært belastende for disse når buss for tog må settes inn på kort varsel når signalfeil oppstår.

Økonomiske konsekvenser for Drammen kommune

Ny bybru
De totale kostnadene for kommunen for ny bybru er anslått til 458 mill kr (2018-kroner) ekskl. mva (560 
mill kr inkl. mva). Bane NOR dekker da i tillegg sin andel over sporområdet, nye trapper fra brua til 
plattformene, istandsetting av Kiss&Ride og sin andel av ombygging av Jernbanekaia. I tillegg dekker 
Bane NOR den delen av midlertidig gang- og sykkelbru som går fra Jernbanekaia, over sporområdet og 
ned i Jernbanegata. 

Uttrykket «Bane NOR skal dekke 1/3 av brua» er en forenkling av at ca. 1/3 av selve bruas lengde ligger 
over sporområdet. Den eksakte fordelingen av kostnadene baseres på de detaljerte forhandlingene og 
endelige anbudspriser.
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Utbyggingsavtalen (se vedlegg 16) inngått med Bane NOR 5.6.2018 tar høyde for både ny bybru og for 
en ombygging av eksisterende bru over sporområdet. For begge tilfellene er det avtalt at Bane NOR 
dekker den delen av brua som ligger over sporområdet, inkludert en utvidelse av fortau med 2 meter på 
nedstrøms side. På oppstrøms side har kommunen en opsjon på utvidelse av fortauet tilsvarende som 
på nedstrøms side, men kommunen må i så fall dekke kostnaden for utvidelsen oppstrøms. Landkaret på
Strømsøsiden inngår ikke i avtalen som Bane NORs ansvar, og en ombygging av denne i forbindelse med 
ny bybru må dekkes av kommunen. Bane NOR og administrasjonen var før sommeren 2019 kommet 
langt i mer detaljerte forhandlinger om prinsippene for hvordan kostnadene skulle fordeles (se vedlegg 
4 og 5). Kostnadene som inngår i dette notatet (vedlegg 5) er en detaljering av kostnader som er 
inkludert i kostnadsestimatet for ny bybru som var vedlagt til bystyret 25.9.2018 (se vedlegg 15), med 
unntak av den delen av Jernbanekaia som Bane NOR skal dekke.

Rådmannen har i møte 17.9.2019 - basert på bystyrets vedtakspunkt nr. 4 og 5 - forhandlet med Bane 
NOR om en mulig økning av Bane NORs andel, men Bane NOR har avvist dette (se vedlegg 1) og viser til 
inngått utbyggingsavtale. Samferdselsministeren har i svar på spørsmål fra Lise Christoffersen (se 
vedlegg 6) heller ikke åpnet for at staten skal betale en større andel enn den som ligger i inngått 
utbyggingsavtale.

Det er gjennomført en konkurranse om prosjektering av ny bybru der flere rådgiverfirmaer har brukt 
mye ressurser på å lage tilbud. Det er usikkert hvilke reaksjoner en avlysning av konkurransen vil 
medføre fra rådgiverfirmaene.

Rehabilitering av dagens bybru
Rambøll AS har i flere omganger tidligere vurdert rehabilitering av eksisterende bru. Etter bystyrets 
vedtak 3.9.2019 har rådmannen på nytt engasjert Rambøll, som har gjort en fornyet vurdering av 
kostnader og usikkerheter ved en rehabilitering av dagens bybru (se vedlegg 9).

Den totale prosjektkostnaden for rehabilitering av dagens bru er estimert til ca. 125 mill kr ekskl. mva 
(156,5 mill. kr inkl. mva.). Estimatet baserer seg på rehabilitering utført som egen entreprise mellom 
akse 4 og 10, uavhengig av arbeidene som utføres over jernbanen.

Rambøll skriver at det er viktig å merke seg at denne kostnaden ikke innebærer noen økt funksjon i form
av økt trafikkapasitet eller endret bæreevne. Det vil derfor i utgangspunktet være misvisende å 
sammenlikne summen for rehabilitering med kostnadene for en ny bru på grunn av forskjellene i 
funksjon. Kostnader for etablering av breddeutvidelse av eksisterende bru angis også slik at det kan 
utføres en sammenligning av kostnader for to konstruksjoner med tilsvarende funksjon. Kostnader for 
etablering av tosidig breddeutvidelse er estimert til ca. 74 mill kr. ekskl. mva (92 mill. kr. inkl. mva.).

Rambøll skriver videre at erfaringer fra tidligere rehabiliteringsarbeider er at omfanget av arbeidene i de
fleste tilfeller viser seg å være større enn det man i utgangspunktet forutsetter da man i forbindelse med
arbeidene avdekker ytterligere skader. Rehabiliteringen vil ha usikkerhet knyttet til utførelse, omfang, 
kostnad, fremdrift og trafikkering. Hver av disse momentene kan medføre økte kostnader og forlenget 
byggetid. I hovedsak gjør dette seg gjeldende i form av: 

 Omfang: forundersøkelser og utførelse vil kunne avdekke ytterligere skader som ikke er 
registrert ved visuell inspeksjon. Spesielt gjelder dette fundamenter og peler som har ukjent 
tilstand. 

 Utførelse og tekniske løsninger: avdekking av økt skadeomfang kan medføre at metode for 
utførelse må endres i forhold til det som nå er forutsatt. 

 Trafikkavvikling: brua bør kunne trafikkeres i et kjørefelt i forbindelse med rehabiliteringen. 
Hvordan dette skal løses bør vurderes ved en trafikkanalyse. Avdekking av større 
skadeomfang og utskifting av enkeltelementer kan medføre totalstengning av brua i 
perioder. 

6



 Fremdrift: økning i omfang av arbeider og værforhold vil kunne medføre en forlenget 
byggeperiode. 

 Levetid: Ønske om endret funksjonalitet kan redusere levetiden til under den antatt tekniske
levetiden. 

 Kostnader: den totale kostnaden for tiltaket vil påvirkes av de andre usikkerhetsmomentene
i tillegg til eventuelle konjukturendringer. 

Økonomisk krav fra Bane NOR
Bane NOR har i brev datert 6.9.2019 (se vedlegg 2) gjort et anslag på de økonomiske konsekvensene av å
utsette åpningen av InterCity Vestfold og innføring av nytt signalsystem på strekningen Asker-Tønsberg 
med ett år vil være et tresifret millionbeløp. I brevet har Bane NOR gjort det klart at de vil rette et krav 
mot Drammen kommune for å få erstattet hele eller deler av dette beløpet. 

Sammenlikning mellom ny bybru og rehabilitering av eksisterende
Dersom man velger å rehabilitere eksisterende bru over elva nå, vil kommunen senere måtte dekke 
kostnaden for en senere nødvendig ny bybru, inkludert eventuell midlertidig gang- og sykkelbru. 
Ulempen med denne tilnærmingen er at man først må betale for en rehabilitering, og når forfallet har 
tatt igjen effektene av denne, må man betale for ny bru eller for en ny rehabilitering dersom dette er 
mulig.

Bane NOR vil da naturlig nok heller ikke da ha noe fellesprosjekt med kommunen siden de uansett 
bygger ny bru over sitt område nå. Da vil Bane NOR sette svært strenge krav til hvordan en ny bybru kan 
bygges inntil eller eventuelt over den nye stasjonen, på samme måte som de gjør i dag når andre aktører
har prosjekter nær jernbanen. Rådmannen vurderer at en ny bybru senere vil bli dyrere å bygge enn hvis
man bygger ny bybru nå i samarbeid med Bane NOR.

Tabellen under viser en sammenstilling av alternativene. For ny bybru er kostnadsanslaget fra 2018 
brukt, dette anslaget har en standard usikkerhet på +/- 40%. For rehabilitering av eksisterende bybru er 
det brukt øvre og nedre anslag på kostnadene, basert på Rambølls rapport (vedlegg 9) og Bane NORs 
brev (vedlegg 1, 2 og 3).

For kostnader for rehabilitering av eksisterende bybru er laveste estimat 100 mill kr. ekskl. mva. og uten 
breddeutvidelse. Tallet framkommer ved å ta Rambølls estimerte prosjektkostnad på 125 mill kr. ekskl. 
mva og trekke fra 20 % som er angitt som usikkerhet i positiv retning. Øverste estimat beskriver en 
situasjon der man i tillegg har fullstendig utskifting av 3 fundamenter til en pris av ca. 10 mill kr hver og 
en usikkerhet på 45 % i negativ retning.

Alle kostnader i 2018-kroner Ny bybru
Eksisterende

bybru
rehabiliteres

Eksisterende
bybru

rehabiliteres og
breddeutvides

Investering (mill kr. ekskl. mva) 327 - 641 104 - 225 165 - 332

Midlertidig gangbru (mill kr. ekskl. mva) 30

Økonomisk krav fra Bane NOR (mill kr.) -
minimum

100*)

minimum
100*)

Økte vedlikeholdskostnader (anslått til 1,5 mill kr 
årlig i 20 år)

- 30 30

Sum 357 - 671
minimum
234 - 355

minimum
295 - 462
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*) Bane NOR har i brev datert 6.9.2019 (se vedlegg 2) anslått at en forsinkelse på inntil ett år vil koste et 
tresifret millionbeløp, og at det er naturlig å rette et krav mot Drammen kommune for å få erstattet hele
eller deler av beløpet. I tabellen er 100 mill kr brukt som et regneksempel.

Ny bybru har en antatt levetid på minimum 100 år. En rehabilitering av eksisterende bybru over elva vil 
kunne forlenge levetiden på dagens bru over elva med 15-25 år. For å sammenlikne riktig bør derfor de 
totale kostnadene vurderes over samme periode, altså 100 år. Rådmannen tar da utgangspunktet i at 
levetiden for eksisterende bybru kan forlenges med 20 år av gangen med en investering i samme 
størrelsesorden hver gang. Det vil gi en kostnad grovt anslått til 1,5 milliarder kr som kan sammenliknes 
med kostnaden for å bygge ny bybru med en gang som er ca. 0,33-0,65 milliarder kr. Det er for øvrig 
knyttet svært stor usikkerhet til om levetiden kan forlenges utover de første 15-25 år. 

Rådmannens vurdering og konklusjon
Både Bane NOR og kommunen har brukt mye ressurser på å forberede for ny bybru etter bystyrets 
vedtak 25.9.2018. Som eksempel er kommunens utgifter til rådgiverbistand samt interne 
lønnskostnader hittil anslått til å være ca. 10 mill kr, og Bane NOR har brukt 25 mill. kr. Kommunen har 
igangsatt konkurranse om prosjektering av ny bybru, denne konkurransen er nå foreløpig satt i bero 
etter vedtaket i bystyret 3.9.2019. Det er usikkert hvilke reaksjoner en eventuell avlysning av 
konkurransen vil medføre fra rådgiverfirmaene.

Rambølls rapport viser klart at det er svært store usikkerheter i kostnadsestimatene for rehabilitering av 
eksisterende bybru. 

Dagens bybru er bygget som en av landets første armerte betongbruer, og man hadde den gangen lite 
kunnskap om levetiden på armerte betongkonstruksjoner. Bybrua kan derfor ikke sammenliknes med 
eldre bruer av stein eller stål som kan leve lengre. Rambølls rapport viser at skadeomfanget på særlig de
bærende delene av bybrua er betydelig og akselererende. Selv med en omfattende rehabilitering med 
svært mange usikkerhetsfaktorer, vil man fortsatt ha en bru med begrenset restlevetid. Sett i lys av de 
store usikkerhetene som beskrives i Rambølls rapport, forskjell i kvalitet mellom ny og oppgradert bru, 
samt påførte kostnader til Bane NOR mener rådmannen det er økonomisk betenkelig å velge å 
rehabilitere eksisterende bybru framfor å bygge en ny bybru.

Konsekvenser for lokal kollektivtrafikk i anleggsperioden

Ny bybru
Bygging av ny bybru samtidig med Bane NORs ombygging av Drammen stasjon vil medføre at dagens 
bybru rives i sin helhet og at ny bybru bygges samtidig både over sporområdet og over elva. 
Anleggsperioden er anslått til 2,5-3,0 år. Det er teknisk ikke mulig med en løsning der kollektivtrafikken 
kan gå på bybrua i denne perioden med løsningen som er valgt for ny bybru. Kollektivtrafikken vil i 
denne perioden måtte ha omkjøring via Øvre Sund bru. Norsam AS og Sweco AS har på oppdrag fra 
rådmannen utredet konsekvensene av denne omkjøringen (se vedlegg 8). 

En omkjøring for bussene via Øvre Sund bru som er utredet i Norsam/Sweco sitt notat (se vedlegg 8) 
viser seg å gi kun 2,5 minutter ekstra kjøretid for en buss fra torg til torg i forhold til dagens situasjon via 
Bybrua i normalsituasjonen. Det er som en del av den nye trafikkanalysen gjennomført registrering av 
kjøretid i 7 perioder fordelt over 2 dager, i alt 168 runder rundt Bybrua og Øvre Sund bru. 
Registreringene viser at det er liten forskjell i gjennomsnittlig kjøretid via Øvre Sund bru uansett tid på 
døgnet, kjøretiden øker kun marginalt i morgenrush i forhold til ellers i døgnet. I ettermiddagsrush øker 
kjøretiden noe mer i kjøreretningen Øvre Strandgate - Øvre Sund bru - Kreftings gate (mot solen), mens 
for den andre kjøreretningen er gjennomsnittlig kjøretid noe lavere enn ellers i døgnet. Variasjonen i 
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kjøretid viser seg i hovedsak å være preget av tilfeldigheter, slik som hvordan man treffer fasene i 
lyskryssene og antall gående som krysser i gangfelt. 

Rehabilitering av dagens bybru
Norsam AS / Sweco AS har også vurdert ulike alternativer for kollektivtrafikken dersom eksisterende 
bybru rehabiliteres og utredet konsekvensene av disse. Hovedfunnet er at det er mulig å opprettholde 
kollektivtrafikk i ett felt på bybrua mens den rehabiliteres over elva og Bane NOR bygger om over 
sporområdet. Feltet må signalreguleres, og både Strømsø torg og Øvre Strandgate vil da virke som 
kømagasin foran signalene. Strømsø torg har i utgangspunktet kapasitet til et slikt kømagasin, mens 
Øvre Strandgate vil få kapasitetsproblemer dersom det brukes som kømagasin. En løsning med 
enveiskjøring anbefales ikke, da den vil kunne virke forvirrende for de reisende.

Norsam anbefaler at man ikke har kollektivtrafikk på brua mens den rehabiliteres, da dette gir dårligere 
standard for gående og syklende. Dersom man velger å ha kollektivtrafikken på brua mens man 
rehabiliterer, vil forsinkelsen for kollektivtrafikk være i størrelsesorden opp mot 1 minutt i forhold til 
dagens situasjon.

Formannskapet ba i sitt møte 12.6.2019 om en utredning av en midlertidig rampeløsning for busser, 
gående og syklende over sporområdet mens Bane NOR bygget om eksisterende bru over sporområdet. 
Bane NOR skrev i brev 9.8.2019 (vedlegg 7) at en midlertidig rampe ville være svært krevende og dyrt. 
Rådmannen viser til at Bane NORs opprinnelige løsning for ombygging av dagens bru over sporområdet 
der de holder ett felt åpent for kollektivtrafikk, gående og syklende i anleggsperioden oppfyller 
intensjonen i formannskapets vedtak. Rådmannen har derfor ikke fulgt opp videre forslaget om 
midlertidig rampeløsning.

Rådmannens vurdering og konklusjon
På bakgrunn av disse utredningene vurderer rådmannen at det vil være mulig å opprettholde busstrafikk
på bybrua mens den rehabiliteres. Men dersom det under arbeidet med rehabilitering av dagens bru 
viser seg at fundamentene eller trepelene er i en så dårlig forfatning at de må byttes ut, må brua stenges
helt for å kunne bygge opp et nytt fundament. Da må uansett kollektivtrafikken ha omkjøring via Øvre 
Sund bru som beskrevet over.

Ved rehabilitering berøres kollektivtrafikken lokalt i Drammen i to eller flere anleggsperioder, mens man
ved å bygge ny bru samtidig med Bane NORs arbeid greier seg med én anleggsperiode. Grunnen til det 
er at ved rehabilitering, må man senere bygge ny bru over elva eller om mulig rehabilitere den gamle 
brua igjen. Analysen av trafikkavviklingen ved tilsier at det er liten forskjell i kjøretid via Øvre Sund bru 
eller via ett felt over Bybrua ved rehabilitering. Mens det tidligere var betydelige avviklingsproblemer i 
Kreftings gate, viser kjøretidsregistreringene som nå er utført at tidsforskjellen fra torg i dagens situasjon
er kun 2,5 minutter. Endringen skyldes sannsynligvis åpningen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate i 4 felt, 
som har gitt en merkbar bedre flyt i Kreftings gate. Det kan fortsatt oppstå enkeltsituasjoner der 
forsinkelsen blir lengre, men dette er ikke lenger normalsituasjonen.

Med en signalregulering av kollektivtrafikken på bybrua mens den rehabiliteres, viser analysene at 
kjøretiden over Bybrua øker med opptil 1 minutt, med andre ord en forskjell på rutene via Bybrua og via 
Øvre Sund bru på kun 1,5 - 2,0 minutter. Kjøretiden via Øvre Sund bru kan i tillegg minskes bl.a. ved 
optimalisering av lyskryss på strekningen. Kjøretidsforskjellen via Øvre Sund bru kontra Bybrua vil derfor 
kunne bli marginal (ned mot 1 minutt), og bør derfor ikke tillegges vekt i valget mellom ny bybru og 
rehabilitering av den eksisterende.
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Konsekvenser for gående og syklende i anleggsperioden

Ny bybru
Rådmannen har i sak til formannskapet 12.6.2019 og 27.8.2019 / bystyret 3.9.2019 (se vedlegg 12) 
anbefalt at gående og syklende gis et tilbud i anleggsperioden for ny bybru som består av midlertidig 
gang- og sykkelbru på oppstrøms side av bybrua. I tillegg har rådmannen anbefalt at det utredes videre 
gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone og elektriske bysykler / sparkesykler. 
Rådmannen opprettholder denne anbefalingen, og mener at dette gir et tilfredsstillende tilbud til 
gående og syklende fra torg til torg.

Rehabilitering av dagens bybru
Bane NOR er gjennom inngått utbyggingsavtale forpliktet til å holde ett fortau åpent i anleggsperioden 
dersom man velger å bygge betongplatebru over sporområdet i stedet for ny bybru over både 
sporområdet og elva. Det vil i utgangspunktet også være mulig å opprettholde ett fortau over elva i en 
anleggsperiode mens man rehabiliterer. Men dersom det oppstår en situasjon – i tilknytning til 
gjennomføring av rehabiliteringsarbeidene - der skadene på fundamentene tilsier at hele brua må 
stenges / deler av brua må rives, vil gående og syklende ikke ha et alternativt tilbud over elva nært 
bybrua.

Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen vurderer at alternativene i utgangspunktet er relativt like i den forstand at de gir et 
midlertidig tilbud over elva. Men dersom det viser seg når man rehabiliterer fundamentene at brua må 
stenges helt i en periode, vil dette kunne gi store negative konsekvenser over lang tid, spesielt for de 
gående. Alternativet med ny bru gir derfor en mer forutsigbar løsning i anleggsperioden. 

Konsekvenser for gående og syklende etter at anleggsarbeidene er fullført

Ny bybru
Ny bybru er prosjektert med en bredde på 19 meter, 4 meter bredere enn dagens bybru. Tverrsnittet er 
fordelt slik at alle trafikanter får bedre forhold, bussfelt øker fra 3,1 til 3,5 meter og sykkelfelt øker fra 
1,4 til 2,0 meter. Det skaper tryggere forhold spesielt for syklistene som i dag har trange forhold mellom 
bussfelt og fortauskant.

Men det er spesielt de gående som får en vesentlig forbedring med nytt tverrsnitt i ny bybru. Fortauet 
nedstrøms side utvides fra dagens 3 meter til 5 meter. Med de store mengder gående på bybrua er 
dette en helt nødvendig utvidelse for å skape gode og trygge forhold for en sårbar trafikantgruppe.

Rehabilitering av dagens bybru
Inngått utbyggingsavtale med Bane NOR for ombygging av brua over sporområdet sikrer 
breddeutvidelse av fortauet på nedstrøms side med 2 meter. I tillegg har kommunen en opsjon på 
tilsvarende utvidelse på oppstrøms side. Denne avtalen dekker kun brua over sporområdet og tilpassing 
til Strømsø torg. Kommunen må dekke kostnadene for utvidelsen oppstrøms side og tilpasningen til 
Strømsø torg.

Dersom man ønsker en tilsvarende utvidelse av fortau på eksisterende bybru over elva, må dette gjøres 
med en påhengt konstruksjon utenpå eksisterende bru. Denne konstruksjonen må ha egne fundamenter
for ikke å belaste fundamentene på eksisterende bru med vekt. Fundamentene for det påhengte 
fortauet kan ikke bygges i nærheten av eksisterende fundamenter på hovedbrua, da risikerer man å 
skade disse. Se Rambølls notat i vedlegg 9 for ytterligere detaljer.

Rådmannens vurdering og konklusjon
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Det er ingen tvil om at et bredere tverrsnitt vil gi bedre forhold for alle dagens trafikantgrupper på brua. 
Men det er spesielt de gående og syklende som får vesentlig bedre tilbud og større avstand fra 
bussfeltene. Det er mulig å breddeutvide fortauene hvis man rehabiliterer eksisterende bru, men dette 
vil bli svært kostbart og forringe kulturminneverdien og det estetiske utrykket av brua vesentlig.

Konsekvenser for arkitektonisk uttrykk og byrom

Ny bybru
Parallelloppdrag for ny bybru ble gjennomført i 2018, og bystyret vedtok 25.9.2018 at ny bybru skulle 
bygges med utgangspunkt i team 2 sitt forslag. Bane NOR og kommunen har i tråd med dette vedtaket 
detaljert løsningene og grensesnittet over og rundt sporområdet. Dette har materialisert seg i en rekke 
illustrasjoner (se vedlegg 10 og 17). Brua er et resultat av en arkitektkonkurranse gjennom et 
parallelloppdrag, og er vurdert av både vurderingskomitéen og byens innbyggere til å ha en høy 
arkitektonisk kvalitet. Drammen har tidligere fått flere priser for gangbrua Ypsilon, og det er ikke 
usannsynlig at det samme kan skje for ny bybru.

På begge sider vil den nye brua åpne opp områdene rundt og under. På Bragernes-siden er det illustrert 
et trappeamfi som knytter Bragernes torg bedre til elva og elvepromenaden. På Strømsø-siden vil ny 
bybru ligge høyere over stasjonen enn i dag og dermed skape mer luft. I tillegg vil landkaret trekkes 
bakover slik at det blir bedre visuell forbindelse mellom Strømsø torg og elva. Kiss&Ride-området blir i 
tillegg vesentlig større. Mot elva på Strømsø-siden vil det bygges opp trappeamfi mellom ytre plattform 
og Jernbanekaia / elva. Se vedlegg 10 og 17 for illustrasjoner.

Rehabilitering av dagens bybru
Dagens bybru er et kjent element for byens innbyggere. En forsiktig rehabilitering vil i utgangspunktet 
kunne beholde dagens uttrykk over elva. Men over sporområdet vil det være en helt ny 
betongkonstruksjon som vil være i kontrast til /ikke vil harmonere med resten av brua over elva.

Dersom man velger påhengte utvidelser av fortau for å bedre forholdene for gående, vil det 
arkitektoniske uttrykket bli vesentlig endret og forringet.

Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen vurderer at illustrasjonene av ny bybru viser at brua vil få svært god arkitektonisk kvalitet, 
og med vesentlig bedre tilknytninger mellom brua og elvepromenadene på begge sider av elva enn 
dagens bru. I tillegg vil området under brua ved dagens Kiss&Ride åpnes opp og gi en vesentlig bedre 
visuell forbindelse mellom Strømsø torg og elva, samt et mer attraktivt tilbud for gående og syklende 
under brua. 

Rådmannen vurderer at de arkitektfaglige argumentene for ny bybru veier tungt for valg av ny bybru 
framfor betongplatebru over sporområdet og rehabilitering av eksisterende bru over elva.

Konsekvenser for kulturminneverdier

Ny bybru
Byaksen er i dag en del av kulturmiljø registret i kommunedelplan for kulturminner; Byaksen, med 
vernestatus A. En ny bybru vil sannsynligvis kunne inngå i dette kulturmiljøet.

Rehabilitering av dagens bybru
Bybrua er i seg selv registrert i kommunedelplan for kulturminner med vernestatus B, og som del av 
kulturmiljø; Byaksen, med vernestatus A. Bymiljøet er registrert i Riksantikvarens NB!-register nb.ra.no 
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som er et register over nasjonale kulturhistoriske bymiljøer. I tillegg er Bybrua omtalt i 
fylkeskommunens Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027, 
bfk.no/kulturminnekompasset  .  

I forbindelse med offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for InterCity uttalte fylkeskommunen 
følgende: Stasjonen er planlagt med seks spor. Stasjonen knyttes nærmere til bystrukturen med ramper 
og heiser til bybrua. Etter at planen er vedtatt lagt ut har Drammen bystyre vedtatt at bybrua skal 
bygges om. Dette gir helt nye muligheter for å integrere stasjonen nærmere med øvrig by og 
infrastruktur. Det er vanskelig å si om denne muligheten har noe å si for reguleringsplanen. 
Sannsynligvis har det ikke vesentlige konsekvenser for planen og planutformingen. Beslutningen om ny 
bybru gjør det atskillig lettere og heve høyden over sporene også.

I tillegg ba fylkeskommunen om at planbestemmelsene ble supplert med en bestemmelse om at tiltak 
innenfor hensynssone H570 (Byaksen) ble supplert med at tiltak på Bybrua skulle oversendes regional 
kulturminneforvaltning for uttalelse. Rådmannen har i tidligere kontakt med fylkeskommune avklart at 
fylkeskommunen ikke motsetter seg riving av dagens bybru, men at de ber om at den dokumenteres før 
riving.

Rådmannens vurdering og konklusjon
Med en rehabilitering av brua over elva vil Bane NORs «slanke» bru over sporområdet ikke gjenspeile 
noe av kulturminneverdiene dagens bybru har og vil forringe den kulturhistoriske verdien av resten av 
brua over elva.

Kulturmiljøet Byaksen vil kunne bestå selv om ny bybru bygges. Som det fremgår av omtalen av 
arkitektonisk uttrykk og form over, kan en ny bybru tilføre kvaliteter både for selve brua og for 
landingsområdene. Ny bybru vil kunne bidra til å styrke Byaksen.

Rådmannen vurderer at verdien av dagens bybru som kulturminne uansett svekkes hvis Bane NOR kun 
bygger en betongplatebro over sporområdet som ikke vil harmonere med resten av bybrua over elva. I 
tillegg vil bruas verdi som kulturminne svekkes vesentlig dersom man velger å breddeutvide fortauene 
med en påhengt konstruksjon, som beskrevet under konsekvenser for gående og syklende etter 
anleggsperioden. Det er uansett begrenset hvor lenge det vil være mulig å forlenge levetiden på dagens 
bybru slik at det på et tidspunkt uansett må bygges ny bybru. Den eksisterende bybruas verdi som 
kulturminne bør derfor ikke tillegges vekt.

Konsekvenser for Nye Drammen

Dersom vedtaket fra 25.9.2018 om bygging av ny bybru reverseres, vil det skape en mer uoversiktlig 
økonomisk situasjon. Dette gjelder både for investeringsbudsjettet (rehabilitering), for driftsbudsjettet 
(kontinuerlig forsterket vedlikehold) og usikkerhet knyttet til mulige erstatningskrav fra Bane NOR. 
Uansett hva Bane NOR velger å kreve av erstatninger fra Drammen kommune, vil offentlig sektor og 
herav skattebetalerne påføres et tap som en følge av en helomvending. 

Rådmannens vurdering og konklusjon

Ny bybru
Med bakgrunn i de utredningene som nå foreligger, fraråder rådmannen at man rehabiliterer 
eksisterende bybru over Drammenselva. Rådmannen anbefaler derfor at ny bybru bygges i tråd med 
vedtak av 25.9.2018.
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Midlertidige løsninger for gående og syklende i anleggsperioden for ny bybru
I sak til formannskapet 12.6.2019 (se vedlegg 18) anbefalte rådmannen midlertidige løsninger for 
gående og syklende i forbindelse anleggsperioden for ny bybru. Rådmannen opprettholder sin 
anbefaling:
 Midlertidig bru av fagverk (Baileybru eller lignende) velges som hovedløsning for gående og 

syklende i anleggsperioden for riving og bygging av ny bybru.

 Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre

a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone

b. Elektriske bysykler

c. Elektriske sparkesykler

 Tiltakene for gående og syklendes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i budsjettet for ny 
bybru og behandles i kommende økonomiplaner.

Drammen kommune har mottatt innspill fra plattform Vestfold som bla. består av Vestfold og Telemark 
fylkeskommuner og berørte kommuner. Innspillet følger som vedlegg til saken. 

Vedlegg

1. Brev fra Bane NOR, tilbakemelding fra forhandlingsmøte 17. september 2019, datert 21.9.2019 
2. Brev fra Bane NOR om konsekvenser av å ikke bygge ny bybru, datert 6.9.2019
3. Brev fra Bane NOR om formannskapets vedtak 27.8.2019, datert 29.8.2019
4. E-postkorrespondanse med Bane NOR om kostnadsfordeling over sporområdet, 6.9.2019
5. Notat om kostnadsfordeling, datert 4.6.2019 og vedlegg til e-postkorrespondanse 6.9.2019
6. Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren, besvart 11.9.2019
7. Brev fra Bane NOR om midlertidig rampe, datert 9.8.2019
8. Trafikkanalyse, Norsam AS / Sweco AS, datert 23.9.2019
9. Rehabilitering av Bybrua, Rambøll AS, datert 20.9.2019
10. Illustrasjoner av ny bybru og tilhørende ombygging av elvepromenadene og Strømsø torg (endelig 

versjon kommer onsdag 25.9-fredag 27.9)
11. Illustrasjoner av betongplatebru over sporområdet med eksisterende bybru beholdt på hver side
12. Bystyret 3.9.2019, protokoll og saksframlegg
13. Utdypende notat om midlertidig rampeløsning for Bybrua, datert 12.8.2019
14. Utdypende notat til formannskapets behandling 12.6.2019, datert 24.5.2019
15. Ny bybru, oppsummering av kostnadsestimater, august 2018
16. Inngått utbyggingsavtale mellom Bane NOR og Drammen kommune, signert 5.6.2018
17. Illustrasjoner av ny bybru fra 2018
18. Formannskapet 12.6.2019, protokoll, saksframlegg og utdypende notat
19. Bystyret 25.9.2018, protokoll, saksframlegg og rapport fra vurderingskomiteen
20. Fellesnemnda for Nye Drammen 8.11.2018, protokoll og saksframlegg
21. Ny bybru, tidligere politiske behandlinger
22. Innspill fra Plattform Vestfold til bystyrets behandling av planene for ny bybru, 26.9.2019
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Innspill fra Plattform Vestfold til bystyrets behandling av planene for ny bybru i 
Drammen knyttet til jernbaneutbyggingen.  
 
 

Plattform Vestfold er et partnerskap ledet av Vestfold fylkeskommune, bestående av ordførere i 
stasjonskommunene, næringslivet, næringsorganisasjoner og statlige etater. Siktemålet med 
partnerskapet er å ivareta en pådriverrolle i utbygging av Vestfoldbanen.   

 
Plattform Vestfold er via medier og Bane NOR gjort oppmerksomme på at bystyret i Drammen vil ta opp 
til ny vurdering om kommunen skal opprettholde sitt vedtak av 25.09.2018 om å bidra til bygging av ny 
bybro. Ny bybru er et viktig ledd i planene for utbygging av jernbanen. Slik vi forstår er det ikke flertall for 
å gå videre med planlegging av å bygge ny bru i Drammen på nåværende tidspunkt, men at kommunen 
vil gjennomføre et ekstraordinært bystyremøte innen 8. oktober hvor denne saken vil bli gjenstand for ny 
vurdering. Vi er også gjort kjent med at Bane NOR på bakgrunn av dette har besluttet å stanse arbeidet 
med å prosjektere ny bybru i Drammen, og vil avvente beslutningen i det ekstraordinære bystyremøte. 
Hvis bystyret ikke gir en klar føring for å fortsette arbeidet med å prosjektere ny bybru i tråd med 
allerede inngått utbyggingsavtale, vil Bane NOR måtte legge til grunn alternativet med å bygge om 
eksisterende bru.   

 
Plattform Vestfold har tidligere fått orientering fra ordføreren i Drammen om planprosessen som er 
gjennomført knyttet til Drammen - Kobbervikdalen, som resulterte i positivet vedtak om reguleringsplan 
med tilhørende utbyggingsavtale. Vi vil berømme Drammen kommune for dette planarbeidet, som vi har 
oppfattet som en suksesshistorie.   

 
Vi er imidlertid veldig bekymret for det som nå kan oppfattes som en omkamp om en viktig forutsetning 
av planene for Drammen stasjon, og hvilke konsekvenser dette vil få med tanke på hvilken forsinkelse og 
påløpende kostnader dette vil bety for utbyggingsprosjektet. Ifølge Bane NOR vil, i tillegg til å forsinke 
prosjektet i Drammen, dette ha konsekvenser for InterCity utbyggingen videre sørover i Vestfold og 
Telemark. Det vil blant annet ikke være mulig å rulle ut nytt digitalt signalsystem (ERTMS) på strekning 
Asker – Tønsberg, som både prosjektet i Drammen og utbyggingsprosjektet Nykirke – Barkåker 
forutsetter. En forsinkelse av prosjektet i Drammen vil dermed potensielt kunne forhindre at samfunnet 
kan ta ut effekten av investeringer i jernbanen på mer enn 20 milliarder kroner før ett år senere. Det er 
ikke mulig på det nåværende tidspunkt og konkretisere hvor store kostander forsinkelsene vil utgjøre, 
men ifølge Bane NOR vil et konservativt anslag vil være et tresifret millionbeløp.  
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Plattform Vestfold vil på vegne av kommunene og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark på det 
sterkeste anmode bystyret i Drammen til å holde fast på tidligere vedtak og utbyggingsavtale med Bane 
NOR om å bygge en ny bybro som et ledd i utviklingen av jernbanen gjennom Drammen.  
  
Med vennlig hilsen 

 
Rune Hogsnes  
fylkesordfører Vestfold 
 
Sven Tore Løkslid  
fylkesordfører Telemark 
  
Ordførere:    
Elin Weggersrud – Sande kommune  
Alf Johan Svele – Holmestrand kommune  
Are Karlsen – Horten kommune   
Petter Berg – Tønsberg kommune 
Thorvald Hillestad – Re kommune  
Bjørn Ole Gleditsch – Sandefjord kommune  
Rune Høiset – Larvik kommune  
Robin Kåss – Porsgrunn kommune  
Hedda Foss Five – Skien kommune  
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Fra: Bertil Horvli <Bertil.Horvli@drmk.no>  

Dato: 06.09.2019 09:54 (GMT+01:00)  

Til: Stormo Hanne Anette <Hanne.Anette.Stormo@banenor.no>  

Ko: Johannes Havnevik Devold <Johannes.Havnevik.Devold@drmk.no>, Tommy Iversen 

<Tommy.Iversen@drmk.no>, Hansen Eirik Harding <Eirik.Harding.Hansen@banenor.no>, 

"Lars Andrè Tangerås (lars.andre.tangeras@banenor.no)" <lars.andre.tangeras@banenor.no>  

Emne: SV: Videre arbeid og fremdrift - Bybrua  

 
Det vises til mail fra BaneNOR av 05.09.2019. 
  
Ansvar for de ulike deler av bybrua er fastlagt i utbyggingsavtalen som ble politisk vedtatt av bystyret 
den 24.04.2018, og undertegnet 05.06.2018. Det presiseres at det her er avtalt hvem som har det 
økonomiske ansvaret for de ulike delelementene av brua.  
Vedlagt notat fra BaneNOR er et resultat av en prosess mellom Drammen kommune og BaneNOR der 
man går mer i detalj på disse elementene.  Prinsipielt stiller administrasjonen i Drammen kommune 
seg bak dette felles arbeidet da dette er en videreutvikling av den politisk vedtatte 
utbyggingsavtalen. Det kan gjenstå noen mindre detaljer i det videre arbeid, men dette vil ikke 
utfordre prinsippene. Når det gjelder kostnadsoverslag fra BaneNOR sin side i notatet tas dette til 
orientering, men det bemerkes at det er økonomisk ansvar for de ulike delelementene av brua som 
er avtalt.  De reelle kostnadene vil fremkomme endelig på et senere tidspunkt.  
  
Det presiseres at for å få tilstrekkelig grunnlag for behandling i ekstraordinært bystyremøte er det 
viktig å få fremlagt konsekvensene for Inretcityprosjektet (inkludert samfunnskonsekvenser for 
kommuner og regionen lenger sør) når det gjelder togtilbud, kostnader og fremdrift ved å gå tilbake 
til en løsning der en ikke bygger en ny bybru. Det er forståelse for at opplysningene vil være på et 
grovt nivå gitt tiden som er til rådighet frem mot bystyremøtet, men det er viktig at vi får frem et 
tallmateriale.   
  
Med vennlig hilsen 
  

 
  

Rådmannen 
  
Bertil Horvli 
byutviklingsdirektør 
  
Telefon: 32 04 60 00 Mobil: 906 71 838 
Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen 
Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen 
  
Fra: Hansen Eirik Harding <Eirik.Harding.Hansen@banenor.no>  
Sendt: torsdag 5. september 2019 13:36 
Til: Bertil Horvli <Bertil.Horvli@drmk.no> 
Kopi: Johannes Havnevik Devold <Johannes.Havnevik.Devold@drmk.no>; Tommy Iversen 
<Tommy.Iversen@drmk.no>; Stormo Hanne Anette <Hanne.Anette.Stormo@banenor.no> 
Emne: Videre arbeid og fremdrift - Bybrua 
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Bane NOR tar til etterretning at vedtaket om å bygge ny bybru i Drammen er stilt «i bero». Slik vi 
forstår det er det ikke flertall for å gå videre med planlegging av å bygge ny bru i Drammen på 
nåværende tidspunkt. Kommunen legger opp til å behandle denne saken på nytt i ekstraordinært 
Bystyremøte innen 8. oktober 2019.  
  
Prosjektet vurderer muligheten for utsette vår beslutning om hvilket av utbyggingsavtalens alternativer 
som skal legges til grunn i det videre arbeidet til etter at ekstraordinært bystyremøte er avholdt.  
  
For at vi skal kunne konkludere med dette er vi avhengige av en bekreftelse fra kommunen om at det 
er enighet om ansvars- og kostnadsfordelingen knyttet til Bybrua og Jernbanekaia slik den 
fremkommer i vedlagte notat. Innholdet i notatet er fremforhandlet med kommunen ila det siste året. 
Denne bekreftelsen trenger vi innen fredag 6. september kl 12.  
  
Deretter vil evt. kunne sende en skriftlig tilbakemelding til kommunen om hvordan vi vil forholde oss til 
utsettelsen av beslutningen om det skal bygges ny bybru i Drammen ila fredag ettermiddag.  
  
Med vennlig hilsen 

Eirik Harding Hansen 
Ass. Prosjektsjef Drammen-Kobbervikdalen 
Leder kontrakt og anskaffelser Drammen-Kobbervikdalen 
Bane NOR  
Utbyggingsprosjekter Vest 
Mobil: 932 49 943 
E-post: hansei@banenor.no  
Følg oss på: Facebook.com/banenorvestfoldbanen 
Besøksadresse: Eliesonsgate 4, 3044 Drammen  
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 / banenor.no 
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Til: Bane NOR 
Fra: Norconsult  
Dato 2019-06-04 

 Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen 

Kostnader knyttet til Bybrua og Jernbanekaia 

Innledning 

Drammen kommune og Bane NOR har etter en gjennomgang av alternative løsninger for plassering av 
Bybruas akser 1 til 6, nå kommet fram til en omforent løsning. Det samme gjelder løsningen for oppmykning 
av den nye muren langs Jernbanekaia. Løsningene som er beskrevet og kostnadsberegnet i dette notatet, vil 
ligge til grunn for utbyggingsavtalen. 

Beskrivelse av besluttet løsning 

 

Offisiell planskisse fra Saaha 20.05.2019 - Bybrua akse 1-6 (også vedlagt) 
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Bybrua 

Bybrua over jernbanen er tilpasset valgt løsning fra parallelloppdraget, i samarbeid med Saaha arkitekter. 
Landkar akse 1 er besluttet flyttet sørover nærmere Strømsø torg, som vist på skissen under. Byaksen over 
elva mellom Strømsø torg og Bragenes torg er byens livsnerve. Utformingen av Strømsø Torg er essensiell 
for å imøtekomme kryssningsaksen fra jernbanestasjonen til busstasjonen. Ved å flytte landkaret får man en 
bedre siktlinje fra torget mot elva, man lager et trygt byrom under brua og det blir en bedre bevegelse for 
syklister og gående. Trappeamfi fra Bybrua til Strømsø torg er utformet med tilsvarende design som 
trappeamfi på Bragernes. Dette understreker Bybruas forankring til torgene på Bragernes og Strømsø. 

 

 

Utsnitt av planskissen akse 1-3 

 

Ny akse 2 og 3 har fått endelig plassering som vist over, samtidig som akse 3 er supplert med en trapp mot 
vest. Denne trappen erstatter trappen ved Ticonbygget, som må rives når landkaret flyttes lenger sør. Videre 
detaljering av landkar akse 1 og Kiss&Ride-området under Bybrua vil foregå i tett samarbeid mellom 
Drammen kommune og Bane NOR, da dette skal bygges i forbindelse med Jernbaneentreprisen, men 
tilhører Drammen kommune sin del av ombyggingen. Fremdriften på videre avklaringer her må tilpasse seg 
fremdriften til prosjekteringen av UDK-prosjektet. 

Videre over sporene, fra akse 3 til ny akse 6, bygges ny bru iht. løsningen fra parallelloppdraget. Det er 
besluttet at ny akse 6 flyttes 3,2 m nærmere elva enn opprinnelig akse 4. Dette for å tilpasse seg optimal 
trappeplassering på Jernbanekaia og den videre utformingen av brua over elva. 
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Jernbanekaia 

Det er avklart at oppmykning av støttemuren som danner grensen mellom Jernbanekaia og 
stasjonsområdet, skal prosjekteres videre på bakgrunn av Norconsults foreslåtte løsning i Bybru-møte 
14.03.2019, se skisser nedenfor som også er vedlagt i større format. Jernbanekaia og stasjonsområdet 
skilles med en ca. 2 m høy støttemur og det er foreslått tiltak til en oppmykning av mur og brygge langs med 
Jernbanekaia slik at Jernbanekaia kan oppfylle sin funksjon som en god passasje, samt at det skal være et 
godt sted å oppholde seg. 

 

 

Utsnitt vedlegg A 

 

 

Utsnitt vedlegg B 

 

I et område på 105 m vil det nye stasjonsområdet gå litt inn i dagens Jernbanekai. Snittet på neste side viser 
dette, samt hvilken bredde man står igjen med på Jernbanekaia. Norconsult ser på muligheten for å la 
kaikonstruksjonen krage ut tilsvarende tapt bredde på eksisterende peler ut i elven, slik at dagens bredde blir 
beholdt. Hvis dette er mulig ønsker Drammen kommune at denne utkragingen forlenges videre vestover forbi 
Bybrua til bryggas ende. 
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Ombygging Jernbanekaia ved nye atkomster plattform spor 1 

I området under Bybrua er det opprinnelig foreslått å anlegge plantekasser med klatreespalier, lange benker 
og amfi i en sone inntil mur. I tillegg er det foreslått trekledning med kunstnerisk tilsnitt på muren. 

På skissen under har Saaha foreslått et trappeamfi istedenfor vertikal støttemur. Drammen kommune ønsker 
at dette amfiet tas med i den videre prosjekteringen. Det samme gjelder foreslått utvidelse av 
kaikonstruksjonen som vist lengst vest. Her har Saaha foreslått en utvidelse for å kunne få en 3 m fri gang-
/brøytesone på utsiden av trappen. Hvordan denne utvidelsen løses, avhenger av størrelse og form. Noe 
peling må kunne påregnes. Kryssing av hovedledningen for fjernvarme over til Bragernes må hensyntas. 

Heisen beholder dagens plassering, men bygges om for å tilpasse seg ny høyde på brua. Dette må gjøres i 
forbindelse med bygging av Drammen kommune sin del av brua over elva, for å koordineres i riktig høyde. 
Heisen utgår dermed fra kostnadsoverslaget i dette notatet, som kun gjelder arbeider som skal utføres i 
forbindelse med UDK. 

 

Utsnitt av planskissen til Saaha ved akse 6 og Jernbanekaia 
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Løsningen videre øst på Jernbanekaia bør ses i sammenheng med ny løsning med trappeamfi under 
Bybrua. Det er opprinnelig anbefalt å anlegge et større amfi som åpner opp mellom amfi og plattform. Som 
en kompensasjon for tapt bryggeareal bygges sittepodier. Som et aktiviserende element er det foreslått at 
det kan bygges en buet rampe som kan være fin å leke på/evt. sykle over. 

Det er tenkt noen nye leskur integrert inn i muren lengst øst. Eksisterende leskur kan få nytt inventar i form 
av bølgende spilevegger som står i sammenheng med spiler på betongmur. 

 

Kostnadsfordeling 

Kostnadene er fordelt på Bane NOR og Drammen kommune med utgangspunkt i hvilke kostnader som er 
initiert av hvem fra Strømsø torg og fram til elva. Skissen under viser denne fordelingen. 

 

Kostnadsfordeling (tallene refererer seg til nummereringen i kostnadsestimatet) 

 

Kostnadsestimat 

Status detaljeringsgrad på prosjekteringen medfører en viss usikkerhet i mengder og utforming. Antatt 
usikkerhet +/- 20%. Prisnivå på enhetsprisene er 3Q 2018, men er i summeringen nederst, justert for en 
antatt prisstigning til 3Q 2019 på 3,0%. Enhetspriser baserer seg på erfaring fra tilsvarende oppdrag, men er 
justert for andre dimensjoner og materialkvaliteter. 
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  Element Kostnad BN Kostnad DK 

1 
Riving av landkar akse 1 inkl tekniske rom, trapp ved Ticonbygget og 
rampe ned til Strømsø torg inkl trappeamfi mot stasjonen.   5 000 000 

2 Riving av eksisterende Bybru fra dagens akse 1 fram til dagens akse 4 3 500 000   

3 Riving av fundament og pilarer i dagens akse 4 (30/70) 120 000 280 000 

4 
Riving av innhengt spenn mellom dagens akse 4 og 5 som vil bli utført i 
jernbanentreprisen   500 000 

5 
Nytt landkar akse 1 inkl tekniske rom og flytting av teknisk utstyr fra 
gammelt teknisk rom til nytt teknisk rom   13 300 000 

6 
Tiltak rundt landkar akse 1. Ny trapp ved Ticonbygget, rampe ned til 
Strømsø torg opparbeidelse av ny Kiss&Ride. 1 940 000 3 340 000 

7 Påbygg foran landkar for opplag av ny bru 3 000 000   

8 
Overbygning for ny Bybru over jernbanen, dvs. fra dagens akse 1 fram til 
dagens akse 4. 2 m bredde skal dekkes av DK. 13 900 000 1 700 000 

9 Fundament og søyler i ny akse 2, 3, 4 og 5. 14 700 000   

10 Nytt fundament og pilarer i ny akse 6 (30/70) 3 750 000 8 750 000 

11 
Forlengelse av overbygningen for ny Bybru ved akse 1 og ny akse 6, som 
følge av flytting av aksene ift forutsetningen i utbyggingsavtalen.    2 900 000 

12 Trapper fra Bybrua og østover ned til plattform 1, 2-3 og 4-5 (3stk) 3 150 000   

13 

Demontering, ombygging og remontering av jernbanekaia på dagens nivå 
og med dagens kaifront som i dag, i ca 105 m lengde. Inkl. nytt tredekke. 
Dette av hensyn til utvidet stasjonsområde. Gjelder også ved en evt. 
utkraging på 1,4 m 4 200 000   

14 

Demontering, ombygging og remontering av jernbanekaia på dagens nivå 
og med dagens kaifront som i dag ved fundament akse 6 og vestover. Inkl. 
nytt tredekke (30/70). Dette må gjøres fordi vi skal bygge nytt fundament i 
akse 6 og tilpasse ny mur videre vestover.  2 400 000 5 600 000 

15 2 nye trapper ned til Jernbanekaia   2 100 000 

16 
Møblering på Jernbanekaia og dekorering av støttemuren, samt rekkverk 
på toppen av muren i ca. 480 m lengde. 3 000 000   

17 Nytt tredekke utenfor de ombygde områdene.   2 000 000 

18 Evt. utkraging på 1,4 m fra Bybrua og vestover   750 000 

19 Trappeamfi ved akse 6   500 000 

20 Utvidelse av Jernbanekaia i vestenden   1 000 000 

21 
Midlertidig gangbru med 3 m gangbredde over jernbanen med rampe fra 
Strømsøsiden og trapp fra Grønland brygge. 7 500 000   

  Uspesifisert 7% 4 281 200 3 340 400 
  SUM prisnivå 3Q 2018 65 441 200 51 060 400 
  SUM justert for antatt prisstigning fra 3Q 2018 til 3Q 2019 (3,0 %) 67 404 436 52 592 212 
  Rigg og drift 25% 16 851 109 13 148 053 
  TOTALE PRODUKSJONSKOSTNADER 84 255 545 65 740 265 
  Prosjekteringskostnader 10% 8 425 555 6 574 027 
  Byggherrekostnader 15% 12 638 332 9 861 040 
  GRUNNKALKYLE (TOTALE PROSJEKTKOSTNADER) 105 319 431 82 175 331 
  Totalsum Bane NOR sin løsning 187 494 763 
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Kostnaden markert med grønt er foreløpig, da endelig omfang og utforming av utbyggingen av Jernbanekaia 
i vestenden ikke er avklart ennå. 

Nødvendige avklaringer som gjenstår 

 Utforming av landkar akse 1, inkl avklaringer ifbm drift av teknisk utstyr i tekniske rom under 
byggingen 

 Utforming av Kiss&Ride 
 Størrelse og form på utvidelsen lengst vest på bryggekonstruksjonen av Jernbanekaia 
 Detaljering av trappeamfiet ved akse 6 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 Oppmykning Jernbanekaia - Vedlegg A og B 
 A20-1 Plan Jernbane Akse 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 2019-06-04 Foreløpig til møte 2019-05-22 SHD MM SvS 

03 2019-04-09 Endringer i tekst, skisser og kostnadsestimat SHD MM SvS 

02 2019-03-19 Feil i kostnadsoverslaget rettet. Beskrivelse av 
bakgrunn for løsninger utdypet 

SHD MM SvS 

01 2019-03-14 Nummerering av postene i kostnadsestimatene SHD MM SvS 

00 2019-03-13 Til Bane NOR SHD MM SvS 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 
på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 



Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i 

stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, 

og det kan oppleves aktivitet i disse.

Teknisk test 17.–18. september 

Spørsmål 

Lise Christoffersen (A): Utbedring av Drammen stasjon er del av statens Inter-City-satsing og krever at 

(deler av) dagens bybru, hovedåre for kollektiv, gange og sykkel mellom Strømsø og Bragernes, rives. 

Før Buskerudbypakke 2 (BB2)falt, var det enighet om å bygge ny bru. Uten BB2 står nå mange statlige 

og lokale prosjekter uten finansiering. Bystyret ønsker billigere løsninger. BaneNor sier nei til ny 

vurdering av bybrua og krever at kommunen betaler for prosjektkostnader. Kan og vil statsråden bidra 

med penger til å finne gode alternative løsninger?

Begrunnelse 

BB2, byvekstavtale for Buskerudbyen, var framforhandlet for å løse de samferdselsutfordringene vårt 

område står overfor. Vi skal oppfylle regjeringens nullvekstmål. Det krever økt satsing på 

kollektivtrafikk og utbygging av et gang- og sykkelveinett. Regjeringen har selv i NTP lagt inn en 

forutsetning om 50 pst. lokal bomfinansiering av statlige riksveiprosjekter, som E-134 og ny 

Holmenbru. Det er ingen svar så langt på hvordan regjeringen nå skal løse manglende finansiering av 

disse prosjektene. E-134 tilfredsstiller ikke EUs krav til tunnelsikkerhet. Holmenbrua lever på 

midlertidig dispensasjon.

BB2 hadde svar på disse utfordringene, men er falt, etter lokalt påtrykk fra regjeringspartiene, H og 

Frp. Lokale representanter for H og Frp har vist til tette kontakter med regjeringen som garantister for 

at fallet av BB2 ikke får konsekvenser lokalt, annet enn at ulike prosjekter må nedskaleres til 

Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til 
samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2242 (2018-2019)

Innlevert: 03.09.2019

Sendt: 04.09.2019

Besvart: 11.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale



"knekkebrød med geitost" - i stedet for hva? Høye smørbrød? Og hva betyr det, egentlig?

Med fallet av BB2 står mange prosjekter uten finansiering, både statlige og lokale, herunder også tilfart 

til nytt sykehus på Brakerøya, som mangler 150 mill. kr. før sykehuset kan tas i bruk. Drammen 

kommune kommer ikke utenom å ta en gjennomgang av hvilke prosjekter vi kan finansiere selv, og 

hvordan vi nå må prioritere. Hva er viktigst?

Kan vi i stedet for å bygge ny bru til 0,5 mrd. klare oss med oppgradering av dagens bru? Det krever at 

vi kun river den delen av brua som i dag hindrer BaneNors prosjekt for Drammen stasjon og lager en 

midlertidig rampe. BaneNor hevder at det vil forsinke og fordyre deres prosjekt for Inter-City og krever 

at Drammen kommune betaler for dette. De antyder tresifret millionbeløp, temmelig upresist (100 mill. 

- 900 mill.?).De har heller ikke villet si hvor stor andel av en evt. ny bru de er villige til å betale, bare 

sagt at de skal dekke 1/3 av "strekningen".

Frp i regjering har sagt at de er imot bompenger, men likevel lagt det inn i sine budsjetter. I Drammen 

er det nå ikke lenger aktuelt med bompenger, etter påtrykk fra H og Frp. Samferdselsministeren er 

antakelig fornøyd med det, men hvilke løsninger er det da på de lokale utfordringene for å nå 

regjeringens mål om nullvekst?

Flertallet i Drammen, Med Ap og MDG i førersetet, men også med støtte fra Frp, vil se på billigere 

løsninger for ny bru - oppgradering av eksisterende bybru for ny levetid på 20-30 år, med riving kun av 

den delen som står i veien for BaneNors prosjekt. BaneNor har varslet at dette vil bety utsettelse av hele 

Inter-City-prosjektet på Østlandet, og samtidig varslet krav til Drammen kommune på flere hundre 

millioner for å betale for penger nedlagt i gjeldende prosjekt, samt varslet store forsinkelser på Inter-

City-satsingen.

Lokal enighet om BB2 har, som følge av aktivitet fra de to største regjeringspartiene, H og Frp, også 

opp mot sentrale myndigheter, satt Drammen i en situasjon der alt av samferdselsprosjekter må starte 

fra schratch. Det er derfor rimelig å anta at Frp-samferdselsministeren nå har et svar på hvordan han 

kan og vil bidra til å sikre framdrift i prosjektet på Drammen stasjon, uten at det går på bekostning av 

nødvendige prosjekter for å nå regjeringens eget mål om nullvekst i biltrafikken.

Svar 

Jon Georg Dale: Bane NOR skal, som ein del av InterCity-utbygginga, bygga nytt dobbeltspor gjennom 

Drammen. I den samanhengen skal det byggast ny jernbanetrasé under Bybrua i Drammen. Det er stilt 

krav til at sporområdet på Drammen stasjon skal hevast 40 cm for å ivareta flaumkrav frå NVE. I tillegg 

er det naudsynt å auka avstanden mellom kontaktleidning (KL) og underkant av bru med 50 cm. Til 



saman må difor opninga mellom sporet slik det er i dag og underkant av brua aukast med 90 cm. I ein 

tidleg fase var planen å slanka konstruksjonen på eksisterande bru i området over spor med dei 

naudsynte 90 cm.

Bane NOR har tatt til etterretning at vedtaket om å bygga ny bybru frå 25. september 2018 inntil vidare 

er stilt «i bero». Slik føretaket forstår dette vedtaket er det på noverande tidspunkt ikkje fleirtal for å gå 

vidare med planlegging av å bygga ny bru i Drammen. Bane NOR har på den bakgrunn vedteke å stansa 

arbeidet med å prosjektera ny bybru, med dei konsekvensar det har. 

Ettersom eg forstår, har Drammen kommune no bestemt seg for å gjennomføra eit ekstraordinært 

bystyremøte innan 8. oktober, der denne saka vil bli gjenstand for ei ny vurdering. Bane NOR vil venta 

med å ta ei endeleg avgjerd om kva for eit alternativ som vil leggast til grunn i den vidare prosjekteringa 

til etter det ekstraordinære bystyremøtet. 
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Norsam AS Trafikkanalyse 23.09.2019 

FORORD 

25.09.2018 vedtok bystyret i Drammen at når Bane NOR skal bygge ny bru over jernbanesporene, skal 
Drammen kommune samtidig bygge ny bybru over Drammenselva. Løsningen krever at Bybrua må 
stenges helt for trafikk I byggeperioden. 

I sitt møte 03.09.2019 vedtok bystyret å stille vedtaket om bygging av ny bybru over elva i bero, og at det 
skal gjøres en vurdering av et alternativ med rehabilitering av dagens bybru. I vedtaket forutsettes det at 
Bybrua kan brukes av gående, syklende og kollektivtransport i hele anleggsperioden. 

Drammen kommune har engasjert Norsam AS til å utrede trafikale konsekvensene av alternative 
løsninger for ny Bybru i Drammen. Trafikksimuleringene er utført av Sweco Norge AS. 

Analysen er gjennomført med Gert Myhren og Liv Marit Carlsen som kontaktpersoner i Drammen 
kommune. 

 

Oslo, 23.09.2019 

Norsam AS 
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1. BAKGRUNN OG HENSIKT 

Bybrua i Drammen ble bygget i 1935 – 1936. Det er nå stort behov for tiltak for å ivareta dagens 
krav når det gjelder både bæreevne og sikkerhet. 

Jernbanens InterCity-strekning Drammen – Kobbervikdalen krever at den delen av Bybrua som går 
over jernbanesporene må byttes ut. Dette er nødvendig for å heve sporene (av hensyn til 
flomsikring) samt for å øke avstanden mellom kjøreledningen og undersiden av brua. 

Drammen kommune har vurdert 2 alternativer for brua over Drammenselva : 

• Ny bru (stålbru) 

• Rehabilitering av eksisterende bru (platebru) 
 

Alternative bruløsningen har ulike konsekvenser i byggeperioden. Dette gjelder både bygge-
periodenes varighet og trafikkavviklingen i byggeperioden. 

Hensikten med foreliggende notat er å gjøre rede for trafikale konsekvensene av alternative 
løsninger for ny Bybru i Drammen. 

Notatet vil inngå som del av beslutningsgrunnlaget for Bystyrets videre behandling av Bybrua. 

2. DAGENS SITUASJON 

2.1 2.1 Bybrua 

Dagens Bybru består av bru over jernbanen med ca. 75 m. lengde (3 spenn) og bru over 
Drammenselva med ca. 180 m. lengde (6 spenn), totalt ca. 255 m. lengde (9 spenn). 
 

A – B Jernbanegata (Strømsø) – bru over jernbanen 50 m. 

B – C Bru over jernbanen 75 m. 

C - D Bru over Drammenselva 180 m. 

D - E Bru over Drammenselva (Bragernes) – Nedre Strandgate 10 m. 
 

 

Figur 1 : Plan- og profil-illustrasjon av dagens Bybru   
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Brua har 15,0 m. bredde mellom rekkverkene på begge 
sider. Bredden er i dag disponert slik : 

• Tosidig fortau, hvert med 3,0 m. bredde 

• Tosidig sykkelfelt, hvert med 1,4 m. bredde 

• 2 kjørefelt for tovegs trafikk, hvert med 3,1 m. bredde 
 

I dag er brua stengt for biltrafikk og kan kun trafikkeres 
av busser, drosjer og nødtrafikk. 

 

Figur 2 : Breddedisponering på dagens 
Bybru 

2.2 Motorisert trafikk på Bybrua 

Busser 

Alle bybuss-ruter i Drammen krysser over Drammenselva på Bybrua. 

På Bragernes-siden kjører alle busser inn på Bybrua (i høyresving) fra Øvre Strandgate. 
 

 

Figur 3 : Bybusser i Drammen (Kilde : Brakar) 
 

Trafikktellinger, motorisert trafikk 

Trafikkbegreper 

• ÅDT = Gjennomsnittlig døgntrafikk for alle dager over et helt år 

• UDT = Gjennomsnittlig døgntrafikk for alle dager over en uke 

• YDT = Gjennomsnittlig døgntrafikk for alle yrkesdager (mandag – fredag) over en uke 
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Trafikktelling høsten 2012 

Da Øvre Sund bru åpnet ble trafikken på Bybrua redusert med YDT ca. 5 200 fra YDT 11 900 til 
YDT 6 700. Da Bybrua ble stengt for biltrafikk ble trafikken på brua redusert med YDT ca. 4 100 fra 
YDT 6 700 til YDT 2 600. 

Etter at Bybrua ble stengt for biltrafikk, besto trafikken av busser og drosjer. I tillegg forekom noe 
feilkjøring av biltrafikk i den første perioden etter at den nye trafikkreguleringen på Bybrua ble 
innført. 

Etter stengning av biltrafikk på Bybrua viser trafikktellingen høsten 2012 følgende : 

• 5 nesten like yrkesdøgn med ca. 2 600 bilpasseringer pr. døgn 

• Noe mindre trafikk på lørdager og minst trafikk på søndager 

• På dagtid på yrkesdager varierer timetrafikken mellom 150 og 200 bilpasseringer pr. time 

• På dagtid på yrkesdager er trafikken ganske likt fordelt på de 2 kjøreretningene på Bybrua 
 

Etter rutetabellene var det ca. 90 busser som passerer Bybrua i rushperiodene. Dette tilsvarer en 
døgntrafikk på 900 – 1 100 busspasseringer i løpet av et yrkesdøgn. 

Etter at Bybrua ble stengt for biltrafikk utgjorde busstrafikken ca. 40% av all motorisert trafikk på 
Bybrua. 
 

 

Figur 4 : Variasjon i døgntrafikk på Bybrua i uke 42/2011 
 

 

Figur 5 : Variasjon i retningsfordelt timetrafikk på Bybrua på en gjennomsnittlig hverdag i uke 
42/2011 
 

Trafikktelling september 2019 

Det ble gjennomført en manuell korttidstelling av all motorisert trafikk på Bybrua onsdag 
11.09.2019. Det ble registrert trafikk i 3 perioder ; kl. 07-09, kl. 11-13 og kl. 15-17. 
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Sammenlignet med tellingen i 2012 viser tellingen i 2019 : 

• Litt lavere totaltrafikk 

• Større busstrafikk 

• Mindre biltrafikk med liten / ingen feilkjøring (som i 2012) 
 

For hele 6-timers-perioden viser tellingen i 
september 2019 : 

• Ca. 2/3 (64,6%) av trafikken består av 

busser, fordelt med ca. 90% vanlige 

busser og ca. 10% leddbusser. 

• Ca. 1/3 (35,4%)av trafikken består av 

biler, fordelt med ca. 90% drosjer og 

ca.10% andre biler. 
 

Både totaltrafikken (170 – 180 kj/t /time) 
og busstrafikken (115 – 120 busser / time) 
er størst i rushperiodene morgen og 
ettermiddag. 

Den øvrige trafikken (mest drosjer) viser 
mindre variasjon over dagen (60 – 70 kj.t / 
time). 

 

Figur 6 : Fordeling av trafikk på Bybrua over 6 
timer onsdag 11.09.2019 

 

Trafikk Nordgående 

trafikk 

Sørgående 

trafikk 

Begge 

retninger 

Gj.snittlig 

time 

Andel 

Vanlig busser 257 271 528 88 58,3 % 

Leddbusser 31 26 57 10 6,3 % 

Sum busser 288 297 585 98 64,6 % 

Drosjer 140 154 294 49 32,5 % 

Andre biler 16 11 27 5 3,0 % 

Sum biler 156 165 321 54 35,4 % 

Totalt 444 462 906 151 100,0 % 

Gj.snittlig time 74 77 151   

Tabell 1 : Fordeling av trafikk på Bybrua over 6 timer onsdag 11.09.2019 

 

Største 

timetrafikk 

Periode Busser Biler Totalt 

Vanlige 

busser 

Ledd- 

busser 

Sum 

busser 

Drosje Andre 

biler 

Sum 

biler 

Morgen 07.45 - 08.45 105 12 117 52 3 55 172 

Midt på dagen 11.30 - 12.30 64 8 72 65 3 68 140 

Ettermiddag 15.00 - 16.00 107 8 115 62 2 64 179 

Tabell 2 : Største timetrafikk på Bybrua onsdag 11.09.2019 

 

Mer detaljerte telledata er vist som vedlegg bakerst i notatet. 
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Figur 7 : Variasjon i timetrafikk på Bybrua onsdag 11.09.2019, all motorisert trafikk 

 

 

Figur 8 : Variasjon i kvarterstrafikk på Bybrua onsdag 11.09.2019, all motorisert trafikk 

  



Drammen kommune Bybrua Side 8 
 

 

 

 

Norsam AS Trafikkanalyse 23.09.2019 

 

Figur 9 : Variasjon i timetrafikk på Bybrua onsdag 11.09.2019, busser 

 

 

Figur 10 : Variasjon i timetrafikk på Bybrua onsdag 11.09.2019, biler 
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2.3 Gang-/sykkeltrafikk 

Det er montert telleutstyr som kontinuerlig registrerer gang- og sykkeltrafikken på Bybrua. 

Tellinger i uke 37/2019 viser et gjennomsnitt på ca. 6 000 passeringer i et yrkesdøgn. Trafikken er 
noe lavere i helga, særlig på søndag. 
 

 

Figur 11 : Variasjon i døgntrafikk på Bybrua uke 37/2019. Samlet antall gående (blå) og syklende 
(oransje). (Kilde : Drammen kommune) 
 

Data fra onsdag 11.09.2019 (samme dag som telling av motorisert trafikk) ble det registeret 5 980 
gang-/sykkel-passeringer på Bybrua. 86% av passeringene var gangtrafikken, men 14% var 
sykkeltrafikk. 73% av passeringene skjedde på østsiden av brua, mens 27% benyttet vestsiden. 
 

 

Tabell 3 : Gang-/sykkeltrafikk på Bybrua onsdag 11.09.2019 
 

 

Figur 12 : Variasjon i timetrafikk på Bybrua onsdag 11.09.2019. Sum av begge retninger, gående 
(blå) og syklende (oransje). (Kilde : Drammen kommune)  

Brukergruppe Vestiden Østsiden          Bybrua

av brua av brua Antall Andel

Gående 1 307 3 847 5 154 86 %

Syklende 314 512 826 14 %

Sum 1 621 4 359 5 980 100 %

Andel 27 % 73 % 100 %
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3. UTREDNINGSALTERNATIVER 

Dagens bru benyttes som referansealternativ (alternativ 0). I alternativene 1 – 4 vil det bli bygd ny 
bru over jernbanen. 

Alternativene 1 – 3 omhandler rehabilitering av brua over Drammenselva, der alternativ 1 og 2 
samsvarer med vedtaket fra 03.09.2019. I tillegg foreslås det å vurdere et alternativ 3 med kun 
gang-/ sykkeltrafikk på brua i anleggsperioden. 

Alternativ 4 omhandler ny bru over Drammenselva i samsvar med vedtaket fra 25.09.2018. Det er 
da planlagt at gang- / sykkeltrafikken skal avvikles på egen midlertidig bru på vestsiden av Bybrua. 

 

Utrednings- 
alternativ 

Bybrua 

 

G
å
e
n
d
e
 

 

S
y
k
le

n
d
e
 

 

B
u

s
s
e
r 

 

D
ro

s
je

r 

Trafikkregulering 

0 Dagens bru X X X X Tovegstrafikk i 2 kjørefelt. 
Dagens situasjon. 

1 Ny bru over jernbanen. 
Utbedring av brua over elva X X X X Tovegstrafikk i 1 kjørefelt 

Signalregulering 

2 Ny bru over jernbanen. 
Utbedring av brua over elva X X X X Tovegstrafikk i 1 kjørefelt 

Signalregulering 

3 Ny bru over jernbanen. 
Utbedring av brua over elva X X X X Ingen motorisert trafikk. 

Omkj. via Øvre Sund bru. 

4 Ny bru over både jernbanen 
og elva. Midlertidig bru for 
gang-/sykkeltrafikk 

X X X X Ingen motorisert trafikk. 
Omkj. via Øvre Sund bru. 

Tabell 4 : Trafikk på Bybrua i utredningsalternativene 0 – 4. 

X= Trafikantgruppe som avvikles på Bybrua. X= Trafikantgruppe som ikke avvikles på Bybrua. 

4. ANLEGGSGJENNOMFØRING 

Anleggsperioden er anslått å variere mellom 2,0 og 5,5 år. Anleggsperioden er klart lengst i 
alternativ 1. Det knytter seg usikkerhet til varigheten av anleggsperioden. Usikkerheten er størst i 
alternativene 1 – 3 (rehabilitering av Bybrua) og minst i alternativ 4 (ny Bybru). 
 

 

Tabell 5 : Anslått varighet og usikkerhet ved gjennomføring av alternativene 1 – 4  

Utredn. 

alt.

Tiltak Anleggsperiode Usikkerhet

1

Platebru over jernbanen, deretter

rehabilitering av bru over elva

(med kollektivtrafikk på bruene) 

4,5 - 5,5 år
Stor for rehabilitering av 

bru over Drammenselva

2

Platebru over jernbanen og samtidig

rehabilitering av bru over elva

(med kollektivtrafikk på bruene)

2,0 - 3,0 år
Stor for rehabilitering av 

bru over Drammenselva

3

Platebru over jernbanen og samtidig

rehabilitering av bru over elva

(uten kollektivtrafikk på bruene)

2,0 - 3,0 år
Stor for rehabilitering av 

bru over Drammenselva

4

Midlertidig gangbru.

Ny stålbru over jernbanen og elva

(uten kollektivtrafikk på bruene)

2,5 - 3,0 år

(etter ferdig midl. 

gangbru)

Liten
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Tabell 6 : Anslått varighet av anleggsperioden i utredningsalternativene 1 – 4 

5. LØSNINGER FOR GANG- / SYKKELTRAFIKK 

Alternativ 0 

Gangtrafikken avvikles på tosidige 
fortau, hvert med 3,0 m. bredde. 

Sykkeltrafikken avvikles i tosidige 
sykkelfelt, hvert med 1,4 m. bredde 

Dagens Bybru gir en tilfredsstillende 
løsning for gående og syklende. 

 

Figur 13 : Breddedisponering på dagens bru 
(alternativ 0) 

Alternativ 1 og 2 

Gang- / sykkeltrafikken må avvikles i et 
felles felt for gående og syklende. 

Sammenlignet med dagens situasjon vil 
dette gi en klart redusert standard for 
gående og syklende. 

 
 

Figur 14 : Breddedisponering i anleggsperioden 
for alternativ 1 og 2 

Alternativ 3 

Gangtrafikken avvikles på et ensidig 
fortau med 3,0 m. bredde, mens sykkel-
trafikken avvikles i en ensidig sykkelveg 
(for trafikk i begge retninger) med ca. 3,0 
bredde. 

Gang- / sykkeltrafikken får redusert 
totalbredde og avvikles nær anleggs-
området med en standard på omlag 
samme nivå som i dagens situasjon. 

 

Figur 15 : Breddedisponering i anleggsperioden 
for alternativ 3 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1

Platebru over jernbanen, deretter

rehabilitering av bru over elva

(med kollektivtrafikk på bruene) 

2
Platebru over jernbanen og samtidig

rehabilitering av bru over elva

(med kollektivtrafikk på bruene)

3
Platebru over jernbanen og samtidig

rehabilitering av bru over elva

(uten kollektivtrafikk på bruene)

4

Midlertidig gangbru.

Ny stålbru over jernbanen og elva

(uten kollektivtrafikk på bruene)

ÅrUtredn. 

alt.

Tiltak
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Alternativ 4 

Anleggsperioden 

I anleggsperioden for 
alternativ 4 vil det bli bygd 
en midlertidig bru for 
gående og syklende på 
vestsiden av dagens 
Bybru. 

Gang- / sykkeltrafikken 
må avvikles i et felles felt 
for gående og syklende. 

Sammenlignet med 
dagens situasjon vil dette 
gi en klart redusert 
standard for gående og 
syklende i anleggs-
perioden for alternativ 4. 

 

 

Figur 16 : Plassering av 
midlertidig gang- og sykkel-
bru 

 

Figur 17 : Foreslått snitt for 
midlertidig fagverksbru 

Ny bru 

Ny bru er planlagt med 19,0 m. bredde mellom rekkverkene på begge sider av brua (4,0 m. 
breddeøkning sammenlignet med dagens Bybru). 

Løsningen gir fortau med 3,0 m. bredde på vestsiden og 5,0 m. bredde på østsiden av brua.  

Sykkeltrafikken avvikles i tosidige sykkelfelt, hvert med 2,0 m. bredde 

Sammenlignet med dagens situasjon vil dette gi en klart forbedret standard for gående og 
syklende. 
 

 

Figur 18 : Breddedisponering på ny bru (Kilde : Drammen kommune) 
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6. LØSNINGER FOR MOTORISERT TRAFIKK 

Alternativ 1 

I alternativ 1 vil det være bare 1 kjørefelt for motorisert trafikk forbi anleggsområdet, først på brua 
over jernbanen og deretter på brua over Drammenselva. Strekningen over elva kan bygges i en 
samlet lengde eller deles opp i flere delstrekninger. 

Trafikkavviklingen i anleggsperioden kan løses på flere måter : 

• Signalregulering av trafikken forbi anleggsområdet (variant 1) 

• Fast envegskjøring av trafikken forbi anleggsområdet, enten i nordgående eller sørgående 

retning (variant 2A eller 2B) 

• Envegskjøring med skiftende kjørerting over døgnet (variant 3) 
 

 

Figur 19 : Alternative løsninger for avvikling av motorisert trafikk i alternativ 1 
 

For publikum vil det være svært forvirrende og vanskelig å forholde seg til en bussløsning der 
bussrutene kjøres via ulikt over døgnet (variant 3). Denne varianten vurderes som uaktuell og 
anbefales ikke vurdert nærmere. 

Variantene 2A og 2B vil også være krevende å forholde seg for publikum da samme bussrute vil få 
ulikt kjøremønster gjennom Drammen sentrum. Variantene 2A og 2B er kun aktuelle for nærmere 
vurdering dersom variant 1 ikke er gjennomførbar. 

Det anbefales at trafikkreguleringen på Bybrua i anleggsperioden for alternativ 1 vurderes 
nærmere for variant 1.  
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Alternativ 2 

I alternativ 2 vil det være bare 1 kjørefelt for motorisert trafikk forbi anleggsområdet. Strekningen 
over jernbanen og elva kan bygges i en samlet lengde eller deles opp i flere delstrekninger. 

Trafikkavviklingen i anleggsperioden kan løses på flere måter : 

• Signalregulering av trafikken forbi anleggsområdet (variant 1) 

• Fast envegskjøring av trafikken forbi anleggsområdet, enten i nordgående eller sørgående 

retning (variant 2A eller 2B) 

• Envegskjøring med skiftende kjørerting over døgnet (variant 3) 
 

 

Figur 20 : Alternative løsninger for avvikling av motorisert trafikk i alternativ 2 
 

For publikum vil det være svært forvirrende og vanskelig å forholde seg til en bussløsning der 
bussrutene kjøres via ulikt over døgnet (variant 3). Denne varianten vurderes som uaktuell og 
anbefales ikke vurdert nærmere. 

Variantene 2A og 2B vil også være krevende å forholde seg for publikum da samme bussrute vil få 
ulikt kjøremønster gjennom Drammen sentrum. Variantene 2A og 2B er kun aktuelle for nærmere 
vurdering dersom variant 1 ikke er gjennomførbar. 

Det anbefales at trafikkreguleringen på Bybrua i anleggsperioden for alternativ 2 vurderes 
nærmere for variant 1. 
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Alternativ 3 

I alternativ 3 er det ikke motorisert trafikk på Bybrua i anleggsperioden. 

Den motoriserte trafikken må avvikles via en alternativ rute. 
 

 

Figur 21 : Alternative løsninger for avvikling av motorisert trafikk i alternativ 3 

Alternativ 4 

I alternativ 4 er det ikke motorisert trafikk på Bybrua i anleggsperioden. 

Den motoriserte trafikken må avvikles via en alternativ rute. 
 

 

Figur 22 : Alternative løsninger for avvikling av motorisert trafikk i alternativ 4 

7. TRAFIKKAVVIKLING 

7.1 Målinger i gatenettet 

Google har en funksjon som kontinuerlig registrerer kjørehastigheten i veg- og gatenettet. Det kan 
tas ut øyeblikksdata og gjennomsnittsdata (typisk trafikk) med resultat etter følgende skala : 
 

 
 

Figurene 23 – 26 viser trafikkavviklingen på 4 tidspunkt i løpet av en vanlig yrkesdag. 

Trafikkavviklingen er hovedsakelig god, kun med mindre reduksjoner i kjørehastighet på enkelte 
strekninger / enkelte tidspunkt. Ingen punkter i gatenettet har spesielt dårlig trafikkavvikling med 
store forsinkelser. 
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Figur 23 : Typisk trafikk onsdag kl 08 (Kilde : Google Maps) 

 

 

Figur 24 : Typisk trafikk onsdag kl 12 (Kilde : Google Maps) 
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Figur 25 : Typisk trafikk onsdag kl 16 (Kilde : Google Maps) 

 

 

Figur 26 : Typisk trafikk onsdag kl 19 (Kilde : Google Maps) 
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7.2 Kjøretidsmålinger 

Tirsdag 17.09.2019 og onsdag 18.09.2019 ble det foretatt kjøretidsmålinger med bil i 4 tidsperioder 
langs 2 ruter (blå rute og i rød rute, se figur 27). Kjøretiden ble målt mellom kryssene Øvre 
Strandgate / Bybrua (kryss 1) og Kreftings gate / Jernbanegata (kryss 2). Begge ruter ble kjøret i 
begge retninger (med sola / mot sola) i alle tidsperioder. 
 

 

Figur 27 : Blå og rød kjørerute 
 

I bearbeidelsen av data er det gjort 2 korreksjoner : 

• Målingene langs Rød rute / mot sola kl 16.07 og kl. 16.18 er tatt ut pga. trafikkforstyrrelser i 

forbindelse med filmopptak ved Hallermoen skole 

• Målingen tirsdag kveld er benyttet som representative for onsdag kveld 
 

• Blå rute er ca. 580 m. lang og ble kjørt 86 turer med gjennomsnittlig kjøretid på 1 min. 49 sek., 

tilsvarende en gjennomsnittlig kjørehastighet på 19,2 km/t. 

• Rød rute er ca. 1840 m. lang og ble kjørt 84 turer (der data fra 2 turer utgår) med 

gjennomsnittlig kjøretid på 4 min. 23 sek., tilsvarende en gjennomsnittlig kjørehastighet på 25,2 

km/t. 

• Rød og blå rute har en differanse i kjørelengde på 1260 m. og en differanse i gjennomsnittlig 

kjøretid på 2 min. 34 sek. 
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Figur 28 : Variasjonsområde og gjennomsnittstid for kjøretidsmålinger tirsdag 17.09.2019 

 

 

Figur 29 : Variasjonsområde og gjennomsnittstid for kjøretidsmålinger onsdag 18.09.2019 

  

KJØRERETNING KJØRETID (min)

Tidsperiode

MED SOLA

Morgenrush

Midt på dagen

Ettermiddagsrush

Kveld

MOT SOLA

Morgenrush

Midt på dagen

Ettermiddagsrush

Kveld

0       1      2      3       4       5        6       7      8       9      10 

KJØRERETNING KJØRETID (min)

Tidsperiode

MED SOLA

Morgenrush

Midt på dagen

Ettermiddagsrush

Kveld

MOT SOLA

Morgenrush

Midt på dagen

Ettermiddagsrush

Kveld

0       1      2      3       4       5        6       7      8       9      10 
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Tabell 7 : Gjennomsnittsdata fra kjøretidsmålinger tirsdag 17.09.2019 

 

 

Tabell 8 : Gjennomsnittsdata fra kjøretidsmålinger onsdag 18.09.2019 

 

 

Figur 30 : Differanse i kjøretid mellom rød og blå rute 

  

Periode Kjøretid

         Blå rute          Rød rute         Differanse

Med  sola Mot sola Med  sola Mot sola Med  sola Mot sola

Morgenrush 0:02:05 0:02:16 0:04:36 0:04:56 0:02:31 0:02:40

Midt på dagen 0:01:32 0:01:44 0:04:08 0:04:21 0:02:36 0:02:37

Ettermiddagsrush 0:01:59 0:02:07 0:03:59 0:05:56 0:02:00 0:03:49

Kveld 0:01:27 0:01:41 0:03:39 0:04:20 0:02:13 0:02:38

Periode Kjøretid

         Blå rute          Rød rute         Differanse

Med  sola Mot sola Med  sola Mot sola Med  sola Mot sola

Morgenrush 0:01:48 0:01:42 0:04:29 0:04:25 0:02:41 0:02:42

Midt på dagen 0:01:34 0:01:47 0:04:08 0:04:19 0:02:34 0:02:32

Ettermiddagsrush 0:02:13 0:01:55 0:04:09 0:05:09 0:01:56 0:03:14

Kveld
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7.3 Beregninger med simuleringsmodell 

VISSIM 

Simuleringsmodellen 

Simuleringsmodellen VISSIM er brukt for å simulere trafikkavviklingen i planområdet. VISSIM er en 
tysk mikrosimuleringsmodell som modellerer hvert enkelt kjøretøy basert på individuell kjøreatferd 
som tilpasses trafikksituasjonen. VISSIM-modellen benytter en stokastisk inndeling av trafikantene 
som bygger på mangfoldige kalibreringer og sammenlikninger med reelle data. 

Området er kodet i VISSIM med bakgrunn i geometrigrunnlaget for framtidig situasjon. 
Trafikkvolum og type trafikkregulering, inklusive vikepliktsregler og signalplaner, er lagt inn i 
modellen. Modellen tar hensyn til elementer som kritiske tidsluker, følgetider, avstander mellom 
kjøretøy, omløpstid, fordeling og utnyttelse av grønntid ved beregning av kapasitet. 

ViSSIM’s styrke er at den kan simulere kjøretøystyrte signalanlegg med stor nøyaktighet. Dette gir 
muligheten til å simulere kollektivprioritering på samme måte som den er programmert eller vil bli i 
lyskryssene. Verktøyet tillater også koding av holdeplasstider med variansområder. En av 
mikromodellen sine begrensninger er at den modellerer et relativt lite område og følgelig ikke 
fanger opp eventuelle trafikkproblemer utenfor området som kan ha betydning for avviklingen 
innenfor modellområdet. Eksempel på dette kan være tilbakeblokkering av kø i sidegater fra 
gatekryss utenfor modellområdet. En annen begrensning er at modellen er regelstyrt og alle 
trafikantene i modellen følger de oppsatte reglene (for eksempel vikeplikt). Dette gjør avviklingen 
noe mindre fleksibel enn i virkeligheten, men også mere forutsigbar enn virkeligheten.  

 Resultatuttak 

Vurdering av trafikksituasjonen for de ulike alternativene, er gjort på bakgrunn av både visuelle 
observasjoner av simuleringen, samt gjennomgang av supplerende statistiske data beregnet i 
modellen. 

Statistiske data fra simuleringene som er vurdert, er reisetider for trafikken langs definerte 
«kjøreruter» i det modellerte nettverket. Langs traseene der det kjøres både buss og drosjer, er 
reisetiden splittet mellom bussenes og drosjenes reisetider. 

Ettersom VISSIM anvender en stokastisk fordeling av trafikantene, er det nødvendig å kjøre flere 
simuleringer for hvert alternativ, for å få statistisk pålitelige data. I denne analysen er hvert 
alternativ simulert ti ganger og det er gjennomsnittet av disse ti beregningene som er benyttet i 
analysen. 

Signalregulering 

Signalregulering av «skyttel-strekningen 
er basert på full trafikkstyring (anrop fra 
sanntids-systemet og utkvittering fra 
skyttel-strekningen) med prioritering av 
rutegående busser. 

Uten anleggsarbeider på nordre del av 
brua over Drammenselva, fungerer 
lyskrysset på Bragernes og «skyttel-
anlegget» som 2 uavhengige 
signalanlegg. 

Med anleggsarbeider på nordre del av 
brua over Drammenselva, funger 
lyskrysset på Bragernes og «skyttel-
anlegget» som 1 samkjørt signal-anlegg.  

2 uavhengige signalanlegg 

 

Ett samkjørt signalanlegg 

  



Drammen kommune Bybrua Side 22 
 

 

 

 

Norsam AS Trafikkanalyse 23.09.2019 

Variable i simuleringene 

Simuleringene er utført for et varierende beregningsgrunnlag : 
 

Beregningsgrunnlag Variasjon 

Trafikkgrunnlag Det er utført beregninger med både buss og drosjer (som i dagens 
situasjon) samt beregninger med kun busser på brua. 

Anleggsgjennomføring Skyttellengden er angitt som avstanden mellom lyssignalene som 
regulerer trafikken på enfelts-strekningen på brua. 

Lengden varierer med alternative løsninger for anleggsgjennom-
føringen. 

Tidsperioder Rushperiodene morgen og ettermiddag 
 

Beregnet kjøretid 

Beregnet kjøretid mellom Øvre Strandgate på Bragernes og Jernbanegata på Strømsø er vist i 
tabellene 9 og 10. 

I beregningene er det forutsatt at lyskrysset på Bragernes blir optimalisert med bussprioritering i 
alternativ 0+. For å ta hensyn til begrenset kømagasin på Bragernes-siden er det gitt prioritet til 
sørgående busser på Bybrua. 

Lengden på skyttelstrekningen består av lengen på anleggsområdet på nødvendig lengde for å 
veksle mellom 1 og 2 kjørefelter på brua (ca. 10 m.) 
 

 

Tabell 9 : Beregnet kjøretid med busser og drosjer på Bybrua 
 

 

Tabell 10 : Beregnet kjøretid med bare busser på Bybrua 
 

Figurene 31 – 33 illustrerer trafikkavvikling i noen varianter av simuleringsmodellen. 

  

Utrednings- Trafikk- Skyttel-           Kjøretid (sek)

alternativ grunnlag lengde            Morgenrush      Ettermiddagsrush

(m) Sørgående Nordgående Sørgående Nordgående

retning retning retning retning

0+ Buss + drosje 66 88 66 85

1 Buss + drosje 75 + 75 94 75 90

2 Buss + drosje 255 88 157 91 143

2 Buss + drosje 135 + 85 103 85 97

Utrednings- Trafikk- Skyttel-           Kjøretid (sek)

alternativ grunnlag lengde            Morgenrush      Ettermiddagsrush

(m) Sørgående Nordgående Sørgående Nordgående

retning retning retning retning

0+ Buss 65 87 65 85

1 Buss 75 + 73 90 73 86

2 Buss 255 85 146 88 135

2 Buss 135 + 78 94 80 90
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Figur 31 : Skjermbilde av trafikksimuleringen på Bragernes med busser og drosjer over Bybrua 
 

 

Figur 32 : Skjermbilde av trafikksimuleringen på Bragernes med bare busser over Bybrua 
 

 

Figur 33 : Skjermbilde av trafikksimuleringen på Strømsø med busser og drosjer over Bybrua  
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Forskjeller i beregnet kjøretid 

Beregningene viser følgende hovedresultater : 

• I alternativ 1 er skyttellengden ca. 85 m. (75 m. over jernbanen + 10 m. tilpasningslengde). 

Kjøretiden i rushene øker med 5 – 10 sek.  

• I alternativ 2 øker kjøretiden med 25 – 65 sek. i rushene ( mest i nordgående retning på grunn 

det korte kømagasinet på Bragernes) med et samlet anleggsområdet over både jernbanen og 

elva. Dersom lengden på anleggsområdet deles i 2 etapper (halve lengde i hver etappe), vil 

den økte kjøretiden bli ca. 15 – 20 sek. 
 

 

Tabell 11 : Beregnet endring i kjøretid (alternativ 0+ = referanse) med busser og drosjer på Bybrua 
 

 

Tabell 12 : Beregnet endring i kjøretid (alternativ 0+ = referanse) med bare busser på Bybrua 

Effekt av å ta bort drosjene fra Bybrua 

Kjøretiden over Bybrua øker marginalt dersom drosjene også kan kjøre over Bybrua. 

• 1 sek. redusert kjøretid i alternativ 0+. 

• 2 – 4 sek. redusert kjøretid i alternativ 1 

• 3 – 11 sek redusert kjøretid i alternativ 2 
 

 

Tabell 13 : Beregnet endring i kjøretid med bare busser på Bybrua  

Utrednings- Trafikk- Skyttel-           Kjøretid (sek)

alternativ grunnlag lengde            Morgenrush      Ettermiddagsrush

(m) Sørgående Nordgående Sørgående Nordgående

retning retning retning retning

0+ Buss + drosje

1 Buss + drosje 75 + 9 6 9 5

2 Buss + drosje 255 22 69 25 58

2 Buss + drosje 135 + 19 15 19 12

Utrednings- Trafikk- Skyttel-           Kjøretid (sek)

alternativ grunnlag lengde            Morgenrush      Ettermiddagsrush

(m) Sørgående Nordgående Sørgående Nordgående

retning retning retning retning

0+ Buss

1 Buss 75 + 8 3 8 1

2 Buss 255 20 59 23 50

2 Buss 135 + 13 7 15 5

Utrednings- Trafikk- Skyttel-           Kjøretid (sek)

alternativ grunnlag lengde            Morgenrush      Ettermiddagsrush

(m) Sørgående Nordgående Sørgående Nordgående

retning retning retning retning

0+ -1 -1 -1 0

1 85 -2 -4 -2 -4

2 255 -3 -11 -3 -8

2 145 -7 -9 -5 -7
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8. SAMMENSTILLING 

I utredningen inngår dagens situasjon som alternativ 0.  

De øvrige utredningsalternativene kan deles i 2 grupper : 

• Gruppe 1 : Alternativ 1 – 3 som baseres på ny bru over jernbanen og rehabilitering av dagens 

bru over Drammenselva 

• Gruppe 2 : Alternativ 4 med ny bru over både jernbanen og Drammenselva 
 

Sammenstillingen omfatter følgende momenter : 

• Byggetid 

• Endring i kjøretid for busser 

• Nødvendig kømagasin på Bragernes  

• Nødvendig kømagasin på Strømsø 

• Standardendring for gang-/sykkel-trafikk 
 

Vurderingene er basert på følgende skala : 
 

++ Klart bedre enn dagens situasjon (alternativ 0) 

+ Noe bedre enn dagens situasjon (alternativ 0) 

0 Omlag som i dagens situasjon (alternativ 0) 

÷ Noe dårligere enn dagens situasjon (alternativ 0) 

÷÷ Klart dårligere enn dagens situasjon (alternativ 0) 

 

Gruppe 1 (rehabiliteringsalternativene) 

Byggetid 

Alternativ 1 har klart lengst byggetid. I tillegg vil alternativ 1 gi redusert standard for gang-/ sykkel-
trafikken. Alternativ 1 har ingen klare trafikale fordeler framfor de andre utredningsalternativene og 
anbefales ikke lagt til grunn for trafikkavviklingen i byggeperioden for Bybrua. 

Det er ingen store forskjeller mellom alternativ 2 og 3 når det gjelder byggetid. 

Kjøretid for busser 

Kjøretiden for busser blir kortere i alternativ 2 enn i alternativ 3. 

I alternativ 3 er det ingen motorisert trafikk på Bybrua, trafikken avvikles via Øvre Sund bru. 
Kjøretiden via Øvre Sund bru øker med et gjennomsnitt på ca. 2,5 minutter, mens kjøretiden over 
Bybrua øker med 25 – 65 sek. / 15 – 20 sek i rushene avhengig av anleggsgjennomføringen. 

Sammenlignet med alternativ 2, kan alternativ 3 få økt kjøretid på ca. 1,5 – 2 minutter. 

Med aktive tiltak for bussprioritering, vurderes det å være et potensial for kortere kjøretid via Øvre 
Sund bru.  

Nødvendig kømagasin 

Knapphet på kømagasin vil bli mest problematisk på Bragernes-siden i alternativ 2. Dette kan 
avbøtes med prioritering av sørgående trafikk på Bybrua. 

Knappet på kømagasin er ikke problematisk i alternativ 3 siden det ikke går motorisert trafikk på 
Bybrua.  
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Standard for gang-/sykkel-trafikk 

Gang-/sykkeltrafikken kan få vesentlig bedre standard i alternativ 3 enn i alternativ 2. 
 

Sammenligning av trafikale konsekvenser i alternativ 2 og 3 

Alternativene er mest ulike når det gjelder kjøretid for busser og standard for gang-/sykkeltrafikk. 

Aktive tiltak for bussprioritering kan forbedre framkommeligheten for busser og bidra til å redusere 
forskjellen i kjøretid. 

Siden standarden for gang-/sykkeltrafikken kan bli klart bedre i alternativ 3 enn i alternativ 2, 
vurderes alternativ 3 som det trafikalt beste alternativet blant rehabiliteringsalternativene. 

Gruppe 2 (ny bru) 

I gruppe 2 er det bare ett alternativ (alternativ 4). 
 

Sammenstilling 

Når det gjelder trafikale konsekvenser i anleggsperioden, er alternativene 3 og 4 vurdert som 
ganske like når det gjelder byggetid, kjøretid for busser og kømagasin på Bragernes- og Strømsø-
siden (ingen trafikk på Bybrua) 

Alternativ 3 og 4 er mest forskjellige når det gjelder standard for gang-/sykkeltrafikken i 
anleggsperioden. Totalbredden for gående og syklende kan bli ca. 6 m. i alternativ 3 og ca. 3 m. i 
alternativ 4 (midlertidig gangbru). 
 

Utredn. 
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0 Dagens bru 

0 0 0 0 0 

1 Platebru over jernbanen, deretter 
rehabilitering av bru over elva 
(med kollektivtrafikk på bruene)  

÷÷ ÷ ÷ 0 ÷÷ 

2 Platebru over jernbanen og samtidig 
rehabilitering av bru over elva 
(med kollektivtrafikk på bruene) ÷ ÷ ÷ 0 ÷÷ 

3 Platebru over jernbanen og samtidig 
rehabilitering av bru over elva 
(uten kollektivtrafikk på bruene) 

÷ ÷(÷) 0 0 0 

4 Midlertidig gangbru. 
Ny stålbru over jernbanen og elva 
(uten kollektivtrafikk på bruene) 

÷ ÷(÷) 0 0 ÷÷ 

Tabell 14 : Samlet vurdering av trafikale konsekvenser i utredningsalternativene for anleggs-
perioden for Bybrua i Drammen 

9. ANBEFALING 

Dersom det velges å rehabilitere Bybrua, anbefales trafikken i anleggsperioden løst som i  
alternativ 3, uten motorisert trafikk på bybrua. Med nødvendig tilpasning til anleggtrafikken, kan 
gang-/ sykkeltrafikken avvikles på Bybrua.  
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Dersom det velges å bygge ny bru, må all trafikk flyttes fra Bybrua. Gang-/ sykkeltrafikken kan 
avvikles på midlertidig bru. 

Vurderingen i foreliggende notat omhandler kun trafikale konsekvenser. I valget mellom 
alternativene 3 og 4 må det fortas en totalvurdering som også trekker i alle andre relevante 
sammenligningskriterier. 

I alternativene 3 og 4 må trafikken avvikles via Øvre Sund bru i anleggsperioden. Det anbefales å 
gjennomgå denne ruta med tanke på redusering av kjøretiden for busser (bussprioritering). 

Denne vurderingen bør blant annet omfatte mulig gjenåpning av Øvre Storgate på Bragernes-siden 
og en «boss-loop» via Grønland på Strømsø-siden, samt mulige nye stoppesteder for busser på 
begge sider av Drammenselva. 
 

 

Figur 34 : Grunnlag for optimalisering av kjørerute for busser via Øvre Sund bru i anleggsperioden 
for Bybrua. Svart strek = dagens kjøretrasé for busser. Fiolett strek / fiolett, stiplet strek = 
midlertidig kjøretrasé i anleggsperioden for Bybrua. Blå, stiplet strek = mulig stoppested for buss. 
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TELLING AV MOTORISERT TRAFIKK PÅ BYBRUA ONSDAG 11.09.2019 
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TIRSDAG 17.09.2019

BLÅ RUTE MORGENRUSH

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

07:41 Med sola 0:01:30 08:00 Mot sola 0:02:15

07:47 Med sola 0:02:39 08:06 Mot sola 0:02:27

07:54 Med sola 0:02:06 08:30 Mot sola 0:02:11

08:19 Med sola 0:01:57 08:37 Mot sola 0:02:19

08:27 Med sola 0:02:12 08:44 Mot sola 0:02:09

Minimum 0:01:30 Minimum 0:02:09

Gj.snitt 0:02:05 Gj.snitt 0:02:16

Maksimum 0:02:39 Maksimum 0:02:27

BLÅ RUTE MIDT PÅ DAGEN

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

11:22 Med sola 0:01:18 11:44 Mot sola 0:01:46

11:26 Med sola 0:01:46 11:50 Mot sola 0:02:13

11:34 Med sola 0:01:35 12:13 Mot sola 0:01:56

11:53 Med sola 0:01:37 12:19 Mot sola 0:01:22

12:00 Med sola 0:01:32 12:25 Mot sola 0:01:24

12:27 Med sola 0:01:25 Minimum 0:01:22

Minimum 0:01:18 Gj.snitt 0:01:44

Gj.snitt 0:01:32 Maksimum 0:02:13

Maksimum 0:01:46

BLÅ RUTE ETTERMIDDAGSRUSH

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

14:52 Med sola 0:01:20 15:10 Mot sola 0:02:02

14:52 Med sola 0:01:48 15:18 Mot sola 0:02:11

15:22 Med sola 0:02:05 15:42 Mot sola 0:01:55

15:28 Med sola 0:02:07 15:50 Mot sola 0:02:20

15:54 Med sola 0:02:57 16:16 Mot sola 0:02:24

16:00 Med sola 0:01:40 16:28 Mot sola 0:01:50

Minimum 0:01:20 Minimum 0:01:50

Gj.snitt 0:01:59 Gj.snitt 0:02:07

Maksimum 0:02:57 Maksimum 0:02:24

BLÅ RUTE KVELD

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

17:58 Med sola 0:01:32 18:15 Mot sola 0:01:17

18:04 Med sola 0:01:24 18:21 Mot sola 0:02:02

18:24 Med sola 0:01:21 18:40 Mot sola 0:01:48

18:30 Med sola 0:01:14 18:46 Mot sola 0:02:00

18:50 Med sola 0:01:42 19:05 Mot sola 0:01:19

Minimum 0:01:14 Minimum 0:01:17

Gj.snitt 0:01:27 Gj.snitt 0:01:41

Maksimum 0:01:42 Maksimum 0:02:02
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TIRSDAG 17.09.2019

RØD RUTE MORGENRUSH

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

07:43 Med sola 0:04:17 07:59 Mot sola 0:06:33

07:50 Med sola 0:04:10 08:09 Mot sola 0:04:52

08:14 Med sola 0:04:35 08:33 Mot sola 0:03:53

08:21 Med sola 0:05:23 08:40 Mot sola 0:04:26

Minimum 0:04:10 Minimum 0:03:53

Gj.snitt 0:04:36 Gj.snitt 0:04:56

Maksimum 0:05:23 Maksimum 0:06:33

RØD RUTE MIDT PÅ DAGEN

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

11:23 Med sola 0:03:10 11:39 Mot sola 0:04:07

11:28 Med sola 0:04:32 11:46 Mot sola 0:04:21

11:35 Med sola 0:03:30 12:08 Mot sola 0:04:49

11:55 Med sola 0:04:44 12:15 Mot sola 0:04:19

12:02 Med sola 0:04:21 12:21 Mot sola 0:04:08

12:29 Med sola 0:04:33 Minimum 0:04:07

Minimum 0:03:10 Gj.snitt 0:04:21

Gj.snitt 0:04:08 Maksimum 0:04:49

Maksimum 0:04:44

RØD RUTE ETTERMIDDAGSRUSH

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

14:54 Med sola 0:04:08 15:05 Mot sola 0:05:22

15:00 Med sola 0:04:04 15:13 Mot sola 0:05:42

15:24 Med sola 0:03:37 15:35 Mot sola 0:06:59

15:30 Med sola 0:04:35 15:44 Mot sola 0:05:41

15:57 Med sola 0:03:46 16:07 Mot sola 0:08:03

16:02 Med sola 0:03:45 16:18 Mot sola 0:09:41

Minimum 0:03:37 Minimum 0:05:22

Gj.snitt 0:03:59 Gj.snitt 0:05:56

Maksimum 0:04:35 Maksimum 0:06:59

RØD RUTE KVELD

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

17:59 Med sola 0:04:09 18:10 Mot sola 0:04:14

18:05 Med sola 0:03:13 18:17 Mot sola 0:04:14

18:25 Med sola 0:04:04 18:36 Mot sola 0:04:27

18:31 Med sola 0:03:27 18:42 Mot sola 0:04:26

18:52 Med sola 0:03:23 18:59 Mot sola 0:04:17

Minimum 0:03:13 Minimum 0:04:14

Gj.snitt 0:03:39 Gj.snitt 0:04:20

Maksimum 0:04:09 Maksimum 0:04:27
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ONSDAG 18.09.2019

BLÅ RUTE MORGENRUSH

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

07:51 Med sola 0:01:48 07:42 Mot sola 0:01:32

07:57 Med sola 0:02:32 07:48 Mot sola 0:01:58

08:18 Med sola 0:01:14 08:10 Mot sola 0:01:37

08:25 Med sola 0:01:43 08:16 Mot sola 0:01:26

08:40 Med sola 0:01:44 08:37 Mot sola 0:01:59

Minimum 0:01:14 Minimum 0:01:26

Gj.snitt 0:01:48 Gj.snitt 0:01:42

Maksimum 0:02:32 Maksimum 0:01:59

BLÅ RUTE MIDT PÅ DAGEN

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

11:39 Med sola 0:01:18 11:30 Mot sola 0:01:16

11:44 Med sola 0:01:46 11:36 Mot sola 0:01:43

12:07 Med sola 0:01:35 11:57 Mot sola 0:02:01

12:12 Med sola 0:01:37 12:04 Mot sola 0:02:16

12:27 Med sola 0:01:32 12:24 Mot sola 0:01:39

Minimum 0:01:18 Minimum 0:01:16

Gj.snitt 0:01:34 Gj.snitt 0:01:47

Maksimum 0:01:46 Maksimum 0:02:16

BLÅ RUTE ETTERMIDDAGSRUSH

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

15:10 Med sola 0:03:02 14:59 Mot sola 0:01:16

15:17 Med sola 0:02:06 15:06 Mot sola 0:02:32

15:42 Med sola 0:01:45 15:31 Mot sola 0:02:42

15:47 Med sola 0:02:15 15:39 Mot sola 0:01:32

16:09 Med sola 0:02:25 16:00 Mot sola 0:01:48

16:16 Med sola 0:01:42 16:07 Mot sola 0:01:22

Minimum 0:01:42 16:28 Mot sola 0:02:10

Gj.snitt 0:02:13 Minimum 0:01:16

Maksimum 0:03:02 Gj.snitt 0:01:55

Maksimum 0:02:42

BLÅ RUTE KVELD

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

Med sola Mot sola

Med sola Mot sola

Med sola Mot sola

Med sola Mot sola

Med sola Mot sola

Minimum 0:00:00 Minimum 0:00:00

Gj.snitt 0:00:00 Gj.snitt 0:00:00

Maksimum 0:00:00 Maksimum 0:00:00
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ONSDAG 18.09.2019

RØD RUTE MORGENRUSH

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

07:53 Med sola 0:03:55 07:37 Mot sola 0:04:10

08:00 Med sola 0:04:21 07:44 Mot sola 0:04:43

08:20 Med sola 0:05:23 08:05 Mot sola 0:04:47

08:27 Med sola 0:04:19 08:12 Mot sola 0:04:10

08:42 Med sola 0:04:29 08:32 Mot sola 0:04:14

Minimum 0:03:55 Minimum 0:04:10

Gj.snitt 0:04:29 Gj.snitt 0:04:25

Maksimum 0:05:23 Maksimum 0:04:47

RØD RUTE MIDT PÅ DAGEN

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

11:40 Med sola 0:03:29 11:26 Mot sola 0:04:33

11:47 Med sola 0:04:36 11:32 Mot sola 0:04:14

12:08 Med sola 0:04:07 11:53 Mot sola 0:04:00

12:14 Med sola 0:04:27 11:59 Mot sola 0:04:29

12:28 Med sola 0:03:59 12:19 Mot sola 0:04:19

Minimum 0:03:29 Minimum 0:04:00

Gj.snitt 0:04:08 Gj.snitt 0:04:19

Maksimum 0:04:36 Maksimum 0:04:33

RØD RUTE ETTERMIDDAGSRUSH

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

15:13 Med sola 0:03:57 14:55 Mot sola 0:04:25

15:19 Med sola 0:04:48 15:01 Mot sola 0:05:17

15:44 Med sola 0:04:02 15:25 Mot sola 0:05:34

15:50 Med sola 0:03:58 15:33 Mot sola 0:05:24

16:12 Med sola 0:04:27 15:55 Mot sola 0:05:05

16:18 Med sola 0:03:40 16:02 Mot sola 0:04:38

Minimum 0:03:40 16:22 Mot sola 0:05:38

Gj.snitt 0:04:09 Minimum 0:04:25

Maksimum 0:04:48 Gj.snitt 0:05:09

Maksimum 0:05:38

RØD RUTE KVELD

Starttid Kjøre- Kjøretid Starttid Kjøre- Kjøretid

t:min retning t:min:sek t:min retning t:min:sek

Med sola Mot sola

Med sola Mot sola

Med sola Mot sola

Med sola Mot sola

Med sola Mot sola

Minimum 0:00:00 Minimum 0:00:00

Gj.snitt 0:00:00 Gj.snitt 0:00:00

Maksimum 0:00:00 Maksimum 0:00:00
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0 Sammendrag 

Drammen bybru har behov for utførelse av omfattende vedlikeholdsarbeider for 
å forhindre videre utvikling av allerede oppståtte skader og for å kunne forlenge 
levetiden samtidig som sikkerhetsnivået opprettholdes. Vedlikeholdsbehovet 
har oppstått som følge av naturlige nedbrytningsmekanismer av 
byggematerialene fra miljø- og trafikkbelastning gjennom bruas levetid, samt 
en begrenset vedlikeholdsinnsats gjennom de siste 20 til 30 årene som følge 
tidligere vedtak om utskifting av brua. Uten utførelse av vedlikeholdstiltakene 
ansees brua å ha en begrenset restlevetid (< 5 år). Utover denne perioden 
ansees det konstruksjonsmessige sikkerhetsnivået å være redusert. 
 
Det er på Drammen bybru registrert skader på alle elementer som er 
tilgjengelig for inspeksjon. For overbygningen (pilarer, bjelker, brudekke og 
rekkverk) er det i hovedsak registrert skader i form av korroderende armering 
som medfører betongavskallinger. Korrosjon på armeringen vil på sikt medføre 
reduksjon i armerings tverrsnitt, noe som gir en lavere bæreevne for brua. For 
fundamentene er det registrert et omfattende skadebilde med oppsprekking og 
forvitring av betongen som har gitt fundamentene en betydelig 
tverrsnittsreduksjon.  Skadene på overbygningen har generelt en sen utvikling 
med unntak av enkelte områder som er utsatt for jevnlig fuktbelastning, der 
skadeutviklingen er raskere. For fundamentene har det gjennom de siste 4 – 5 
årene vært registrert en akselererende skadeutvikling, og tilstanden ansees å 
nærme seg kritisk med hensyn til bæreevnen. Det anbefales derfor en tett 
oppfølging av utviklingen for skadene frem til eventuelle tiltak utføres. 
 
Brua ble i forbindelse med utbedringer i 2011 klassifisert til bruksklasse 
Bk10/50 (10 tonn akseltrykk/50 tonn totalvekt). Ut fra klassifisering og 
vurdering av belastning på fundamentering kan det ikke tillates økning i bruas 
egenvekt eller økt trafikkbelastning på brua.  
 
Ved rehabilitering av brua må alle betongskader på overbygningen utbedres 
med mekanisk reparasjon for å forhindre videre utvikling av skader og 
reduksjon i bæreevne. Dette medfører fjerning av betong med skader, 
rengjøring av korrodert armering, innlegging av tilleggsarmering til erstatning 
for skadet armering og påføring av ny betong. Etter utbedring av skader 
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påføres overflatene mineralittpuss tilsvarende dagens overflate. Fundamentene utbedres med etablering 
av kappestøp i armert betong for å sikre bæreevnen og forhindre videre utvikling av skader. 
Kappestøpen må etableres med utskifting av ytre deler av fundamentene for å ikke gi økt belastning til 
fundamenteringen. For å sikre en god utførelse av kappestøp på fundamentene bør det etableres 
senkekasse rundt fundamentene slik at disse kan tørrlegges. Da det på det nåværende tidspunktet ikke 
er kjent hvor langt innover i tverrsnittet fundamentene har skader er det usikkert hvor mye av 
fundamentene som må skiftes ut. I ytterste konsekvens kan det bli behov for fullstendig utskifting av 
enkelte fundamenter. Det vil da også bli behov for etablering av midlertidig understøttelse av 
overbygningen og stenging av brua for trafikk i forbindelse med utførelsen. 
 
Prosjektkostnad for rehabiliteringen er estimert til 156,5 mill. kr (2018), med en anleggsperiode på 2 år. 
Dersom det blir behov for fullstendig utskifting av enkeltfundamenter er økningen i prosjektkostnad 
vurdert til å være i størrelsesorden 6 – 10 mill. kr og medføre en forlengelse av byggetiden med 
minimum 3 måneder for hvert fundament dette er aktuelt for.  
 
Da rehabiliteringsalternativet ikke gir brua noen økt funksjonalitet vil det være misvisende å 
sammenligne kostnaden for rehabilitering med kostnad for ny brua som vil ha andre funksjoner som økt 
bæreevne og økt trafikkapasitet. Det er derfor gjort en vurdering av løsning og kostnad for en tosidig 
breddeutvidelse av brua for å legge forholdene bedre til rette for gående og syklende. En 
breddeutvidelse må etableres med egen fundamentering for å ikke øke belastningen på eksisterende 
bru. prosjektkostnaden for etablering av tosidig utvidelse, 2 + 2 meter, er estimert til 92 mill. kr. 
(2018). 
 
Totalt sett vil kostnaden for rehabilitering av bru og etablering av funksjonalitet tilsvarende ny bru ha en 
prosjektkostnad estimert til 248 mill. kr. 
 
Ut fra en vurdering av usikkerhetsnivået av omfang og pris ansees kostnadsestimatene å ha en 
usikkerhet på – 20 % / + 45 %. Usikkerhetsnivået for rehabiliteringsarbeidet ansees å være ulikt oppad 
og nedad da det erfaringsmessig påvises større skadeomfang ved forundersøkelser og utførelse enn det 
som kan forutsettes med detaljeringsgraden til den tilgjengelige dokumentasjonen som foreligger på det 
nåværende tidspunkt.  
 
Rehabiliteringen vil ha usikkerhet knyttet til utførelse, omfang, kostnad, fremdrift og trafikkering. Hver 
av disse momentene kan medføre økte kostnader og forlenget byggetid. I hovedsak gjør dette seg 
gjeldene i form av: 

- Omfang: forundersøkelser og utførelse vil kunne avdekke ytterligere skader som ikke er 
registrert ved visuell inspeksjon. Spesielt gjelder dette fundamenter og peler som har ukjent 
tilstand. 

- Utførelse og tekniske løsninger: avdekking av økt skadeomfang kan medføre at metode for 
utførelse må endres i forhold til det som nå er forutsatt. 

- Trafikkavvikling: brua bør kunne trafikkeres i et kjørefelt i forbindelse med rehabiliteringen. 
Hvordan dette skal løses bør vurderes ved en trafikkanalyse. Avdekking av større skadeomfang 
og utskifting av enkeltelementer kan medføre totalstengning av brua i perioder. 

- Fremdrift: økning i omfang av arbeider og værforhold vil kunne medføre en forlenget 
byggeperiode. 

- Levetid: Ønske om endret funksjonalitet kan redusere levetiden til under den antatt tekniske 
levetiden. 

- Kostnader: den totale kostnaden for tiltaket vil påvirkes av de andre usikkerhetsmomentene i 
tillegg til eventuelle konjukturendringer. 
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1 Usikkerheter knyttet til rehabilitering 

Det er her valgt å gjøre en oppsummering av de viktigste usikkerhetsmomentene som vil være knyttet 
til utførelse av vedlikeholdsarbeidene på Drammen bybru. De forskjellige usikkerhetene er påfølgende 
kapitlene beskrevet nærmere i sammenheng med beskrivelse av tilstand og utførelse av rehabiliteringen 
  
Tilstand: 
Ut fra detaljeringsnivået i tilgjengelige inspeksjonsrapporter og manglende materialundersøkelser vil det 
være usikkerhet knyttet til tilstanden for brua. 
 
Tekniske løsninger, gjennomføring: 
Hovedandelen av arbeidene på overbygningen består av tradisjonell mekanisk betongreparasjon. For 
utbedring av fundamentene som krever tørrlagte byggegroper er metode, omfang og tidsbruk mer 
usikker. Dette kan medføre behov for andre løsninger og mer tidkrevende gjennomføring. Dette gjelder 
spesielt dersom det blir behov for utskifting av hele eller deler av fundamentene, noe som også vil 
medføre behov for etablering av midlertidig understøttelse av brua.  
 
Omfang: 
Skadeomfanget er objektivt beregnet på grunnlag av inspeksjon i 2015. Det er usikkerhet i forhold til 
hvor stor den reelle mengden vil bli. En oppmåling, kartlegging og uttak av materialprøver vil redusere 
usikkerheten. I tillegg utgjør skadeutviklingen på enkeltelementer som fundamenter en usikkerhet de 
neste årene. Skjulte skader som avdekkes under rehabiliteringen kan også øke omfanget. Tilstanden til 
pelefundamenteringen er ikke kjent og det er knyttet usikkerhet til tilstanden for disse frem til de er 
undersøkt nærmere. 
 
Fremdrift: 
En økning av omfanget av arbeidene vil også medføre en forlenget anleggstid. Med hensyn til at enkelte 
av arbeidene er avhengig av å utføres i sommerhalvåret kan mindre forsinkelser medføre at 
anleggsperioden forlenges uforholdsmessig mye. 
 
Trafikale utfordringer: 
I utgangspunktet kan det regnes med at trafikken på brua kan gå i et felt i byggetiden. Gjennomføring 
av dette og konsekvenser bør belyses ytterligere i form av en trafikkanalyse. 
Dersom rehabilitering av brua, og spesielt fundamentene blir mer omfattende enn antatt kan det 
påvirke buss- og gangtrafikk over brua, og i ytterste konsekvens føre til en stengning av brua samt 
fordyrende tiltak for å kunne gjennomføre tiltakene. 
 
Levetid på tiltak: 
Gitt at det ikke er endringer i krav til funksjon, bæreevne eller endringer i klima eller miljø, er antatt 
levetid på tiltakene 15 til 25 år. Endringer i de gitte forutsetningene eller uforutsett redusert tilstand på 
konstruksjonen vil påvirke levetiden. 
 
Kostnad: 
Totalkostnaden påvirkes av de andre usikkerhetene. I tillegg kommer prisstigning frem til anleggsstart 
samt generelle konjunkturfaktorer. 
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2 Bakgrunn 

På oppdrag for Drammen kommune har Rambøll Norge AS utarbeidet dette notatet vedrørende 
rehabilitering av Drammen bybru. Notatet er i hovedsak et utdrag av utredningen om Bybrua som ble 
presentert i rapport fra 2017 med supplering av skadeutvikling og usikkerheter. 
 
Notatet tar for seg nåværende tilstand for Drammen bybru og hvilke tiltak som må utføres for å kunne 
forlenge levetiden og opprettholde dagens bæreevne og sikkerhetsnivå for brua. Det er i dette notatet 
belyst hvilke usikkerheter som er knyttet til tilstand, utførelse, omfang og kostnad av 
rehabiliteringsarbeidene, samt hvilke begrensninger det vil være for trafikkering og bruk av brua i 
anleggsfasen. Tiltak for økt funksjonalitet tilsvarende en ny bru er også vurdert.  
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3 Beskrivelse av brua 

I det etterfølgende er det gitt en kort beskrivelse av brua. For en mer detaljert beskrivelse og historikk 
for brua vises det til Rambølls rapport «Utreding av alternativer for ombygging og vedlikehold av 
Drammen bybru» fra 2017. 
 
Brua ble bygget i 1935 - 1936 av firmaet F. Selmer A/S som også prosjektert brua.  
Brua består av 9 spenn samt landkar med fotgjengerunderganger og andre rom. Total brulengde er ca. 
255 m fra landkar til landkar. Spennvidden varierer fra 20 m til 34,4 m. 
 
Bruas totale bredde er 15,3 meter. Bredden er delt opp i to kjørebaner med 3,1 meter bredde hver, to 
sykkelfelt med bredde 1,4 meter og to gangbaner med bredde 3,0 meter. I tillegg kommer bredden av 
rekkverkene. 
 
Drammen Bybru er dimensjonert for en modifisert utgave av lastklasse 1/1930. 
I forbindelse med ombygging i 2012 ble brua klassifisert til Bk10-50 (totalvekt 50 tonn) med høyeste 
utnyttelsesgrad på 97 %. 
 
Det ble også utført en vurdering av økning i belastning på fundamenteringen som følge av ombygging 
av brua i 2012 og den bruksklassen som brua er klassifisert med i dag. 
Utnyttelse av overbygning og belastning på fundamentering er høy, og konstruksjonens kapasitet 
ansees å være fullt utnyttet. Ut fra alder, tilstand og denne lastsammenligningen anbefales det derfor 
ikke at brua tilføres ytterligere belastning i form av økt egenvekt eller endret klassifisering. 
 

 
Figur 3-1: Oppriss av brua 
 

 
Figur 3-2: Tverrsnitt av brua (etter ombygging 2012) 
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4 Bruas tilstand og skadeutvikling 

Vurdering av tilstanden er utført på bakgrunn av inspeksjoner i 2015. Inspeksjonen ble utført som en 
visuell inspeksjon av alle elementer over og under vann. Tilstanden til de enkelte elementene på brua er 
kort beskrevet. Tilstandsbeskrivelsen danner grunnlag for de tiltakene som er beskrevet senere i 
notatet. Tilstand og skader på overbygning fra akse 1 til 4 og pilarer i akse 2 og 3 er ikke vurdert da 
disse forutsettes utskiftet i forbindelse med Bane NOR sine arbeider, uavhengig av hvilken strategi som 
velges for resterende del av brua. 
 
Ved registrering av skader i tilgjengelige inspeksjonsrapporter er det benyttet skadegradering etter 
Statens vegvesen sin håndbok V441. Det benyttes her en skala fra 1-4, der 1 er liten skade/mangel, 2 
er middels skade/mangel, 3 er stor skade/mangel og 4 er kritisk skade/mangel. Skadene plasseres i 4 
konsekvensgrupper, skader som har konsekvens for bæreevnen, trafikksikkerheten, 
vedlikeholdskostnader og miljø. En skade kan ha flere konsekvenser. 
Inspeksjonen fra 2015 plasserer hovedtyngden av skadene i skadegrad 2 og 3. Det er registrert to 
skader med skadegrad 4 og konsekvens for vedlikeholdskostnadene. Det ble på dette tidspunktet ikke 
registret skader med skadegrad 4 og som har konsekvens for bæreevne eller trafikksikkerhet. 

4.1 Tilstand for enkeltelementer 
 
Landkar akse 1 (Strømsø) og akse 10 (Bragernes) 
Det er registrert flere områder med bom og betongavskalling som følge av armeringskorrosjon. 
Hoveddelen av skadene er lokalisert på landkar i akse 10 (Bragernes) som også har en større skade 
med avskalling oppstrøms. Ingen av de registrerte skadene på landkarene ansees å ha betydning for 
bæreevnen. 
 

 
Figur 4-1: Stor avskalling og armeringskorrosjon/tverrsnittsreduksjon i landkar akse 10. 
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Det er tidligere registrert at landkaret i akse 10 har beveget seg mot elva. Dette er observert på 
lagrenes skjevstilling. Det har vært liten utvikling siden 1993, bevegelsen er derfor trolig blitt redusert 
eller stoppet opp.  
 
Ved sammenligning av de to siste inspeksjonene er det liten utvikling i skader på landkarene, det vil si 
at skadeutviklingen her går relativt sakte.  
 
Peler 
Brua er i akse 4 – 10 fundamentert på trepeler rammet i løsmasser (svevende peler). Pelene er støpt 
inn i bunnplate på fundamenter som ligger rett under elvebunnen. Pelene er ikke tilgjengelige for 
inspeksjon og tilstanden er derfor ukjent. Det er derfor usikkerhet knyttet til tilstanden for disse frem til 
det er utført undersøkelser i forkant av en eventuell rehabilitering. 
 
Fundamenter 
Fundamentene for pilarene i akse 4 – 9 har omfattende skader i form av oppsprekking, avskalling og 
forvitring. 
 
Ved å sammenligne registreringer fra de siste tilstandsvurderingene sees en økning av skadeomfanget 
på fundamentene. Dette gjelder både for størrelsen på rissvidder og forvitringsskader, men også 
omfanget av riss og sprekker. Noe av årsaken til inntrykket av økt skadeomfang for disse elementene 
kan være at mer av fundamentene er synlige og tilgjengelige for inspeksjon nå på grunn av manglende 
ishud. 
 
Film fra undervannsinspeksjon viser at flere grove sprekker løper fra topp og helt ned til bunnplate. Det 
er også registrert noen større avskallinger under vannlinjen. Ved enkelte av sprekkene er det registrert 
mindre høydeforskjeller over sprekkene. 
 

 
Figur 4-2: Sprekk i fundament akse 7 (Safe Control) 
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Det er ikke registrert skader på bunnplate, men det meste av bunnplaten ligger under nivå for 
elvebunnen, slik at det er knyttet usikkerhet til tilstanden. 
 
Skader på fundamentene ansees som alvorlige og bør derfor utbedres innen 4 - 10 år. Dette følger av 
skadegrad satt for skaden i 2015. Etter dette har vi sett en økende utvikling av skaden som gjør at 
tidspunkt for utbedring bør fremskyndes, og det anbefales nå at tiltak iverksettes innen 5 år. 
 

 
Figur 4-3: Omfattende oppsprekking og forvitring av fundamenter i skvalpesonen 
 
Pilarer 
Betongpilarer i akse 4 - 9 er tidligere vedlikeholdt, men har i dag nye skader som betongavskallinger 
med frilagt armering som korroderer. Det er også observert skader i tidligere reparasjoner. 
Skadeomfanget vurderes som moderat med liten betydelig for bæreevnen på kort sikt, men på lengre 
sikt vil en reduksjon av armeringstverrsnitt som følge av korrosjon redusere bæreevnen. 
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Figur 4-4:Betongavskallinger og frilagt korroderende armering på pilar. 
 

 
Figur 4-5: Sprekk i pilar E i akse 6 
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Hovedbærere, betongbjelker 
Det er tidligere gjort enkelte reparasjoner på bjelker og tverrbærere, men det er ved de seneste 
inspeksjoner registrert et stort omfang av nye avskallingsskader med frilagt og korroderende armering 
på bærebjelker og tverrbærere. Korrosjonen på armeringen reduserer tverrsnittet på armeringen og 
skadene vil redusere bruas bæreevne.  
  
På ytterbjelkene ble det i 1996 utført vedlikehold med påføring av ny mineralittpuss i områder med 
avskallinger. Det er i ettertid registrert områder med bom og avskallinger i pussen, både i områder der 
det er utført reparasjoner og i områder med gammel puss. Skader i pussen har liten bæreevnemessig 
betydning, men medfører en redusert beskyttelse for underliggende betong samt kan tyde på skader i 
materialet under. 
 

 
Figur 4-6: Tverrbjelke, betongavskalling med frilagt korroderende armering. Oppsprekking med 
delaminering av overdekning 
 



 

 

11/31   
 

 
Figur 4-7: Tverrbærer under fuge 9. Avskalling på grunn av armeringskorrosjon 
 
Brudekke 
Underkant av brudekket har en rekke punktskader i form av betongavskallinger med frilagt 
korroderende armering, og det er spesielt mellom de ytterste bjelkene at skadeomfanget er størst. 
Dette har sammenheng med at fortauene tidligere ikke hadde tilstrekkelig fuktisolering i overkant, og 
brudekket har derfor hatt større fuktbelastning under gangbane enn dekke under kjørebane.   
 
Ved rehabilitering i 2012 ble det etablert ny fuktisolering på hele brudekket. Dette medfører redusert 
fuktbelastning på brudekket og en redusert utvikling av skader. 
 

 
Figur 4-8: Betongavskallinger og frilagt korroderende armering i underkant brudekke. 
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Figur 4-9: Avskallinger og armeringskorrosjon i underkant dekke akse 8-9. 
 
Slitelag/fuktisolering 
Det ble lagt nytt slitelag med fuktisolering på gang- og kjørebane i 2012. Tilstanden til slitelaget er 
derfor god og har ikke behov for tiltak.  
 
Under inspeksjon i 2015 ble det derimot observert flere fuktige områder i underkant av brudekke. Dette 
var spesielt i områder rundt tekniske gjennomføringer og sluk/drenshull. Dette kan indikere at 
membrantilslutninger har skader eller er mangelfullt utført. 
 
Lager 
Helningen på lagrene er målt ved flere av inspeksjonene. Det er ikke registrert noen vesentlig endring i 
helningen på lagrene, det ansees ikke at dette har noen betydning for bæreevnen, men lagrene bør 
rettes opp for å ha en fullgod funksjon. Lagrene er utført i stål/støpejern og har generell 
overflatekorrosjon. 
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Figur 4-10: Skjevstilling av lagre akse 10. Overflatekorrosjon på lagrene. 
 
Fugekonstruksjoner 
Alle fuger på brua ble byttet under rehabiliteringen i 2012. Det er likevel registrert lekkasje i flere av 
fugene Årsaken ble i november 2015 vurdert til å være lekkasje ved fugenes endeoppkanter i kantstein 
der stående vann trekker ned i fugespalten. Utette fugebelger ble også vurdert som mulig årsak til 
lekkasjene. 
 
Skadene på brudekket, bjelker og tverrbjelker ved ledd har sammenheng med den økte 
fuktbelastningen elementene får fra lekkasje gjennom fugene. Det vil derfor være nødvendig å stoppe 
lekkasjene for å bremse skadeutviklingen.  
 
Rekkverk 
Betongrekkverket på brua er senest i 2012 utbedret med ny mineralittpuss på innsiden. I overkant ble 
naturstein sikret med nye innfestinger og påskrudd håndløper i metall. Tilstanden er derfor forholdsvis 
god og det er kun mindre områder med bom og avskallinger i puss på rekkverkets ytterside. Det er i 
tillegg registrert enkelte løse toppsteiner på rekkverket. 
 
Ledninger/kabler 
Mellom de tre midtre bjelkene på brua er det gangbaner i stål og trevirke. Gangbanene er føringsvei for 
et stort antall kabler og rør. Det er uvisst om kablene fremdeles er i drift, men ut fra tilstanden til 
kablene er de trolig satt ut av funksjon. Gangbanene i seg selv er i dårlig forfatning hvor stålelementene 
jevnt over er korrodert og det er i flere områder registrert betydelig tverrsnittsreduksjon som medfører 
nedsatt bæreevne. Treverket i gangbanene har store råteskader. Føringsveger for kablene vil også være 
til hinder for utførelse av rehabilitering av betongen og bør av denne årsak også fjernes. 
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Figur 4-11: Kabelbane mellom midtre bjelker 
 
Lysmaster 
Lysmastene ble sist vedlikeholdt i 1996. Lysmaster ble ikke inspisert i 2015, men det ble i 2007 
registrert bom og avskalling av betong på fire master på oppstrøms side av brua og en mast på 
nedstrøms side. For to av mastene ble det registrert frilagt korroderende armering i avskallingene. 
Dette tyder på at det fremdeles pågår korrosjon på armeringen i lysmastene, og at det trolig vil oppstå 
nye skader i de kommende årene. 
 
I enden av brua er det høyere sirkulære lysmaster, en på Strømsø og to på Bragernes. I nedre del av 
disse ble det registrert rissmønster med rustutslag. Dette kan tyde på at det også her pågår korrosjon 
på armeringen i søylen. 

4.2 Levtid og nedbrytningsmekanismer for betong 
 
Nedenfor er det gjort greie for noen av de nedbrytningsmekanismene som er mest aktuelle for 
Drammen bybru. Det også gjort generelt greie for bakgrunnen for valgt levetid for 
samferdselskonstruksjoner. 
 
Karbonatisering: 
Armering innstøpt i betong er i utgangspunktet beskyttet ved at det dannes en passivfilm på 
armeringens overflate som følge av betongen høye PH-verdi. Karbonatisering av betong oppstår når 
karbondioksid i lufta sammen med vann reagerer med kalsiumhydroksid og danner kalsiumkarbonat. 
Dette medfører at betongens PH reduseres og ikke lenger har en beskyttende effekt på armeringen med 
hensyn til korrosjon. Prosessen starter ved betongens overflate som er eksponert mot luft og går 
gradvis innover i betongen. For armering som ligger nær betongoverflaten (liten overdekning) vil skader 
oppstå tidligere enn om betongoverdekningen er større. På nye bruer er utført overdekning til armering 
større enn for eldre konstruksjoner. Det kan derfor forventes en vesentlig lengre levetid og langsomere 
skadeutvikling for nye bruer enn for eldre bruer. Karbonatiseringshastigheten målt i betongens dybde er 
avtagende over tid når tykkelsen på karbonatisert sjikt øker og betongen blir tettere. Man vil derfor ikke 
se en akselererende utvikling av avskallinger som skyldes karbonatisering. 
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Armeringskorrosjon: 
Når armeringen korroderer vil korrosjonsproduktet føre til volumøkning som igjen fører til 
betongavskallinger. Frilagt og eksponert armering vil fortsatt korrodere og over tid vil det føre til 
tverrsnittsreduksjon på armeringen. Forventet skadeutvikling vil være økt korrosjonsomfang i 
punkter/områder der det allerede er korrosjon eller som er utsatt for fuktighet. Typisk 
korrosjonshastighet for eksponert stål i marin atmosfære er 0,02 -0,2 mm pr år der hastigheten styres 
av blant annet fukttilgang, oksygen, temperatur, salt og potensialforskjeller. For armering som ligger i 
betong vil i tillegg korrosjonen styres av betongkvaliteten. På brua vil det derfor være store lokale 
variasjoner i forhold til hvor langt skadeutviklingen er kommet. 
 
 
Kloridinitiert armeringskorrosjon 
Kloridsalter kan trenge inn i betong fra to eksterne kilder; sjøvann og veisalt. Kloridsalter kan trenge inn 
i betong dersom de er oppløst i vann som er i fysisk kontakt med betongoverflaten. Inntrengingen 
starter vanligvis ved at kloridholdig vann absorberes, eller suges, inn i det aller ytterste sjiktet av 
betongen. Kapillærsuget gir særlig stort kloridopptak i de tilfeller der betongen utsettes for gjentakende 
oppfukting og uttørking. Den kloridmengden som trekkes inn i betongen i forbindelse med oppfukting, 
forblir der også etter uttørking. Kloridene vil overtid trekke inn i betongen og komme i kontakt med 
armeringen. Oppløste kloridioner i porevann i fysisk kontakt med armeringen kan binde seg til 
ståloverflaten og reagere kjemisk med passivfilmen (ref. karbonatisering) slik at denne brytes ned. 
Prosessen starter gjerne helt lokalt i svakheter i passivfilmen. Etter at passivfilmen er brutt ned lokalt, 
kan kloridioner reagere med blottlagt metallisk jern. Betong med høy pH-verdi har tåler ofte mer klorid 
før korrosjon inntreffer enn betong med lavere pH-verdi. En betong som er karbonatisert vil derfor ha 
mindre motstand mot kloridinitiert korrosjon.  
  
Kloridangrepet kan føre til en «utgraving» i stålet der oksidfilmen ble fjernet. Det dannes en grop 
(engelsk: pit) i stålet. Denne korrosjonstypen kalles pittingkorrosjon eller groptæring. 
Korrosjonshastigheten i en slik grop kan bli svært høy og kan raskt føre til betydelig lokal 
tverrsnittsreduksjon av armeringen. For at dette skal oppstå må kloridinnholdet i betongen ved 
armerings overflate være over en viss verdi. Innhold av klorider i betongen kan kartlegges ved utboring 
av betongprøver ved forskjellige dybder. 
 
Alkalireaksjoner: 
Alkaliraksjoner (AAR) er en kjemisk-fysisk nedbrytningsprosess av betongen, som oppstår når alkaiioner 
i sementen reagerer med kvartsholdig tilslag. Reaksjonsproduktet mellom disse to bestanddelene vil 
medføre en volumøkning som gir strekkspenninger innvendig i betongen. Strekkspenningene fører til 
opprissing av betongen noe som gjør at betongen blir mer utsatt for andre skademekanismer som 
kloridinntrenging og fryse-/tineprosesser. Alkalireaksjoner kan påvises ved uttak av kjerneprøver og 
analyse av disse. 
 
Fryse/tine prosesser: 
Fritt vann i betongens porestruktur vil kunne fryse ved frostpåkjenning. Som følge av utvidelsen som 
oppstår når vann fryser til is vil det det oppstå strekkspenninger i betongen som vil kunne medføre 
oppsprekking av betongen. Betong som har klorider i porevannet som fryser vil være spesielt utsatt for 
skader fra fryse/tineprosesser.   
 
Mekanisk påkjenning: 
Betong kan brytes ned av store mekaniske punktlaster. Dette kan være gjeldene i forbindelse med 
isgang i elver. 
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Levetid: 
Karbonatisering og kloridinntrenging som medfører armeringskorrosjon er sammen med nedfukting og 
frost de viktigste årsakene til at betong brytes ned over tid. Sett i et langt perspektiv vil det derfor være 
vanskelig å oppnå samme levetid på armerte betongkonstruksjoner som for massiv steinkonstruksjoner, 
da miljøpåvirkning i større grad fører til nedbryting av betongmaterialet. I tillegg vil korrosjon av 
innstøpt armeringsstål medføre en nedbrytning av betongen, noe som ikke er gjeldende for en massiv 
steinkonstruksjon. For å forlenge levetiden må man derfor forvente at betongkonstruksjoner må 
underlegges strukturell rehabilitering jevnlig. Spesielt gjelder dette eldre betongkonstruksjoner som ble 
utført under forhold med en annen forståelse av materialegenskaper og konstruksjonsprinsipper enn det 
som er gjeldende i dag. 
 
Nye bruer prosjekteres med en dimensjonerende levetid på 100 år. For nye betongkonstruksjoner er det 
spesielt økt armeringsoverdekning, betongens sammensetning og skjerpet kontrollregime ved utførelse 
som sikrer en lengre levetid og lavere forventet vedlikeholdsbehov enn for eldre betongkonstruksjoner.  
Med valg av andre byggematerialer kunne en lengre teknisk levetid vært oppnådd, men dette ville 
medført en høyere byggekostnad. Ved valg av større dimensjonerende levetid vil trolig de 
funksjonsmessige kravene endres mye i løpet av levetiden. Dette kan medføre at konstruksjonen vil 
være funksjonsmessig utdatert (for lav bæreevne og liten trafikkapasitet) selv om den tekniske 
levetiden ikke er brukt opp. Med bakgrunn i dette er det ved valg av dimensjonerende levetid gjort en 
avveining mellom byggekostnad og mulig fremtidig endring i funksjonsmessige krav, og det ansees for 
denne type konstruksjoner som lite formålstjenlig og ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig med en 
vesentlig økning i dimensjonerende levetid. 

4.3 Skadeutvikling 
 
Generelt: 
Det er siden slutten av 1980-tallet og frem til i dag registrert og rapportert om økende betongskader på 
brua. Tidligere vedtak om å ta ut bruas restlevetid med et begrenset vedlikeholdsregime, og bygge ny 
bru har ført til at rehabilitering av underbygning og bærende konstruksjoner i overbygning ikke har blitt 
utført. Dette har igjen ført til et omfattende vedlikeholdsetterslep som nå eventuelt må tas inn. 
 
Det er i hovedsak betongavskallinger på grunn av armeringskorrosjon og oppsprekking av fundamenter 
som dominerer skadebildet på brua og har størst betydning for bæreevne og levetid. Det er i det 
etterfølgende gitt en beskrivelse av hvilke skademekanismene som er gjeldende for de enkelte 
konstruksjonselementene, og skadeutvikling som er registrert.  
 
Betong, overbygning: 
Basert på siste inspeksjoner er det en moderat utvikling av betongskader på overbygningen, men 
oppsprekking registrert på fundamenter har økt i omfang de senere år. 
 
Årsaken til de registrerte betongavskallingene er trolig at karbonatiseringsfronten i betongen har nådd 
inn til den dybden der armeringen ligger.  
 
Skader i forbindelse med fuger, vann-nedløp og andre lekkasjer kan også skyldes påvirkning av klorider 
og fuktbelastning. Dette kommer til syne på tverrbærere som ligger under eller nær fuger. 
 
Det er usikkerhet om armeringens tilstand i områder der det ikke har oppstått skader på betongen, da 
det i senere tid ikke er utført materialundersøkelser på brua. Noen korrosjonstyper forårsaket av 
klorider kan føre til lokal armeringskorrosjon med relativt store tverrsnittsreduksjoner uten at skadene 
kommer til syne i form av betongavskallinger. I forkant av en eventuell utbedring av betongskader bør 
det utføres enkelte opphugginger av både frisk og skadet betong for å kunne vurdere tilstanden på 
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armering og kontrollere karbonatiseringsdybden. Man vil da kunne få en bedre oversikt over omfanget 
av en eventuell rehabilitering av betongen, og man har mulighet til å bestemme innsatsnivået for 
rehabiliteringen ut fra ønsket restlevetid for brua. 
 
Basert på registreringer og våre vurderinger vil forventet skadeutvikling på typiske betongskader 
(avskalling, bom, armeringskorrosjon) være en moderat økning. Allerede frilagt armering vil fortsatt 
korrodere og miste tverrsnitt som følge av atmosfærisk eksponering. 
  
Fundamenter: 
Oppsprekking av fundamentene for pilarene har økt i omfang de siste 10 årene. En ytterligere utvikling 
av disse skadene vil ha en betydning for bruas bæreevne og sikkerhetsnivå. Det anbefales en tett 
oppfølging av tilstanden inntil det er utført tiltak på fundamentene. I tillegg bør det utføres en mer 
grundig undersøkelse av alle fundamentene som står i vann. Dette innebærer fjerning av all 
gjenværende ishud og uttak av kjerneprøver fra fundamentene for å kartlegge skadeomfanget i hele 
tverrsnittet. 
 
Oppsprekking av fundamentene kan ha flere årsaker, og kan være forårsaket av rissing i herdefase eller 
alkaliereaksjoner som fører til oppsprekking. Påkjenning fra fyse/tine-prosesser har trolig medført en 
akselerert utvikling og ytterligere nedbrytning av betongen i tilknytning til rissene. Mekanisk påkjenning 
fra is i elva vil også kunne forverre skadene da ishuden av trevirke på pilarene er mangelfull og over tid 
har blitt borte. Basert på bilder fra inspeksjoner mellom 1988 og 2015 ser man en økning i skader og 
skadeomfang. Visuelle registrering fra 2015 frem til i dag tyder på at skadeomfanget er akselererende. 
Dersom utviklingen fortsetter ansees tilstanden å nærme seg kritisk med hensyn til bæreevnen. 
 

 
Figur 4-12: Pilar akse 5 nedstrøms, 1988 – riss i fundament over ishud 
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Figur 4-13: Fundament for pilar akse 8 nedstrøms, 1988 – opprissing over ishud 
 
 

 
Figur 4-14: Fundament akse 6, nedstrøms, 2002 – oppsprekking bak ishud 
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Figur 4-15: Fundament for pilar akse 8, nedstrøms, 2015 - oppsprekking 
 

 
Figur 4-16: Fundament for pilar akse 7, 2015 - manglende ishud, store sprekker 
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Figur 4-17: Fundament akse 6, mai 2017. Store sprekker og utfall av betong 
 

 
Figur 4-18: Fundament akse 6, mai 2018. Utfall av betong og redusert tverrsnitt. 
 
Skadene er mest synlig ved lav vannstand i elva og der ishuden mangler. For fundament i akse 6 viser 
bilder tatt i 2015, 2017 og 2018 at tilstanden har gått fra oppsprekking i betongfundamentet til bortfall 
av betong og tap av tverrsnitt. Basert på disse registreringene er vår vurdering at skadeomfanget på 
fundamentene er akselererende. 
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5 Rehabilitering 

Hensikten med rehabilitering er å utbedre skader og redusere videre skadeutvikling slike at bæreevne 
og sikkerhet opprettholdes.  Rehabilitering vil forlenge levetiden på brua med 15 -25 år. For å sikre en 
slik forlengelse av levetid må det påregnes omfattende rehabilitering av alle elementer på brua. I tillegg 
må det også utføres forebyggende vedlikehold for å begrense skadeutviklingen i denne perioden. I det 
etterfølgende er omfang og metoder for vedlikehold for de enkelte elementene beskrevet. Omfanget av 
utbedringene er basert på inspeksjonsrapporter frem til 2015. I forkant av en eventuell prosjektering av 
vedlikeholdsarbeider anbefales det at det utføres en nøyere kartlegging av skader supplert med 
materialprøver for å få en mer nøyaktig bestemmelse av omfanget.  
 

5.1 Tiltak pr. element 
 
Landkar 
I hovedsak er det registrert overflateskader på betongen (armeringskorrosjon og betongavskalling). 
Disse vedlikeholdes med mekanisk reparasjon. Det vil si fjerning av skadet betong med meisling og 
rengjøring av korrodert armering. Dersom armeringstverrsnittet er redusert av korrosjon, bør dette 
kompenseres med innlegging av ekstra armering. Deretter bygges ny overdekning opp med 
reparasjonsmørtel. 
 
For ytterligere å forlenge levetiden eller redusere antall betongskader de neste årene kan man 
overflatebehandle landkarene med en karbonatiseringsbremsende overflatebehandling. I tillegg påføres 
overflatene mineralittpuss tilsvarende som i dag. 
 
Peler: 
Det er ikke angitt noen tiltak for bruas fundamentering som består av trepeler. Årsaken til dette er at 
pelenes tilstand er ukjent. Pelenes tilstand og kapasitet bør undersøkes i forkant av en eventuell 
rehabilitering av brua. Dersom tilstanden for pelene er dårlig ansees det ikke som kostnadsmessig eller 
teknisk forsvarlig å skifte ut disse. 
 
Fundamenter: 
Det er registrert grov oppsprekking av fundamentene i akse 5 – 9 både over og under vann. Spesielt 
stort er omfanget i skvalpesonen der betongen også er forvitret. For å sikre fundamentenes bæreevne 
anbefales det at skadene utbedres ved at det etableres en armert kappestøp med minimum tykkelse 30 
cm rundt hele pilarfundamentet. For å sikre tilgang til alle flater på fundamentene og en god utførelse 
av arbeidet vil det være nødvendig og tørrlegge pilarfundamentene i elva. Dette kan gjøres ved at det 
etableres en tett senkekasse rundt fundamentene. Senkekassen settes ned rundt fundamentene og 
presses ned i elvebunnen. For å forhindre inntrenging av vann må det eventuelt støpes en bunnpropp 
mot elvebunnen innvendig i kassen. Plassering og utforming av senkekasse må gjøres slik at 
eksisterende peler ikke skades ved etablering. Fundamentenes størrelse er 5,8 x 18 meter, og 
senkekassens innvendige mål antas å måtte være i størrelsesorden 9 x 22 meter for å unngå påvirkning 
av eksisterende pelegrupper. Ut fra kostnadene for tilvirkning av en slik senkekasse forutsettes det at 
det bygges en senkekasse som gjenbrukes på de fem fundamentene i elva. Dette medfører at 
fundamentene ikke kan rehabiliteres parallelt for å forkorte byggetiden. Etter tørrlegging av 
fundamenter meisles løs og skadet betong på fundamentet bort, og riss og sprekker tettes med 
injisering av sementmasse. Deretter etableres det en armert påstøp rundt hele fundamentet. Påstøpen 
forankres til fundamentet med fastgyste armeringsdybler.  
 
På det nåværende tidspunkt er det stor usikkerhet knyttet til omfanget av dette arbeidet da det ved 
tørrlegging og meisling av skadet betong kan avdekkes større skadeomfang enn det som går frem av en 
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visuell inspeksjon. I tillegg kan gjenværende betong ha lav kvalitet. Ved etablering av kappestøp vil den 
eksisterende delen av fundamentet fremdeles bære belastningen fra brua, mens kappestøpen vil sikre 
fundamentet, samt forhindre videre utvikling av skadene som er registrert. Dersom det påvises dårlig 
betongkvalitet og skader innover i fundamentene i forbindelse med arbeidene kan i ytterste konsekvens 
medføre at hele eller store deler av fundamentene må skiftes ut for å sikre at fundamentene har en 
tilstrekkelig bæreevne. I forbindelse med en slik utskiftning må det etableres midlertidig understøttelse 
av overbygningen. En slik understøttelse vil trolig måtte pelefundamenteres som følge av 
grunnforholdene i elva, samt at det ikke vil være tilrådelig med trafikkering av brua i den perioden dette 
utføres. Dette vil være et komplisert og omfattende arbeide og som vil medføre store kostnader. 
Kostnad for utskifting av et fundament er estimert til å gi en tilleggskostnad i størrelsesorden 4 – 6 mill. 
kr. pr. fundament og gi en forlengelse av byggetiden på rundt 3 måneder.  
 
Det bør derfor i forkant av at et slikt tiltak utføres ytterligere kartlegging av fundamentenes tilstand. All 
gjenværende ishud og forskaling må fjernes for å få tilgang til alle overflater på fundamentene før 
fundamentene undersøkes av dykker. I tillegg bør det tas ut kjerneprøver av fundamentene for å 
kartlegge omfanget av opprissing innover i fundamentene, og for å verifisere om denne 
reparasjonsmetoden lar seg utføre uten uforholdsmessig store tiltak. Frem til eventuelle tiltak er utført 
på fundamentene anbefales det at det utføres halvårlige inspeksjoner av disse elementene for å holde 
oppsyn med skadeutvikling. 
 
Som tidligere angitt er det ikke å anbefale en økning av belastning på pelene. For å unngå en økning i 
vekt må kappestøpen etableres innenfor samme tverrsnitt som eksisterende fundamenter. Alternativt 
kan økt belastning fra kappestøp kompenseres med å redusere egenvekten av andre elementer på brua. 
Dette kan oppnås ved å fjerne gangbaner med rør og kabler under bruoverbygningen, samt med å 
redusere og sette en begrensning til maksimal slitelagstykkelse på brua. En reduksjon av 
slitelagstykkelsen kan medføre hyppigere behov for reasfaltering av brua samt at det må utføres 
justering av nivå for brufugene. 
 
Etter vedlikehold av fundamentene må det monteres ny ishud rundt fundamentene som beskyttelse mot 
is i elva.  
 
Tiltaket med etablering av senkekasser og rehabilitering av fundamentene vil være omfattende, ha høye 
kostnader og være teknisk krevende, men helt nødvendige for å sikre fundamentenes bæreevne i 15 til 
25 år frem i tid. 
 
Pilarer 
Pilarene har skader i form av avskallinger med armeringskorrosjon, samt bom i mineralittpuss.  
 
Betongskader repareres mekanisk som beskrevet over. Synlige betongflater pusses opp igjen med 
mineralittpuss og andre overflater behandles med et karbonatiseringsbremsende 
belegg. 
 
Hovedbærebjelker akse 4 – 10, betong 
Det er registrert et stort omfang av betongskader, spesielt rundt ledd og fuger. Det forutsettes at alle 
avskalling- og bomskader på bjelkene utbedres. Dette innebærer at all løs og dårlig betong og 
mineralittpuss med bom fjernes. I tillegg fjernes karbonatisert betong og betong med klorider rundt 
armeringen. Armering som frilegges må rengjøres og de skadede områdene bygges så opp med egnet 
mørtel. Det er mulig å gjennomføre en forenklet mekanisk reparasjon med redusert omfang der kun 
synlige skader utbedres, men dette vil redusere levetiden på rehabiliteringen. 
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Etter reparasjonen pusses flatene for å gi et jevnt utseende. I tillegg anbefales det at alle overflater, 
både reparerte og gamle, overflatebehandles med et karbonatiseringsbremsende belegg for å hindre 
videre karbonatisering av betongen. 
 
Ved påvisning av store skader ved leddene for innhengte spenn kan det bli behov for 
midlertidige/permanente forsterkninger for å sikre bæreevnen i forbindelse med vedlikeholdstiltakene.  
 
Brudekke 
Betongskader i underkant av brudekket utbedres ved mekanisk reparasjon som beskrevet over. Etter at 
det er utført vedlikehold på brudekket bør hele overflaten overflatebehandles med et 
karbonatiseringsbremsende belegg for å hindre videre karbonatisering av betongen. 
 
Slitelag/fuktisolasjon 
På grunn av registrering av lekkasjer rundt fuger og gjennomføringer av rør, bør membranen 
kontrolleres i disse områdene. Det er viktig for brudekkets tilstand at membranen er intakt. Det 
anbefales derfor at eventuelle lekkasjer lokaliseres og utbedres lokalt ved en totalrehabilitering av brua. 
Justering av tykkelse på slitelaget utføres for å oppnå en vektreduksjon med hensyn til etablering av 
kappestøp på fundamenter. 
 
Lager 
Skjeve lager rettes opp. Overflaten rengjøres ved sandblåsing og påføres ny overflatebehandling.  
 
Dersom det etter sandblåsing påvises store tverrsnittsreduksjoner på grunn av korrosjon, bør disse 
elementene skiftes ut eller forsterkes. 
 
Fugekonstruksjoner 
Det anbefales at eventuelle lekkasjer lokaliseres og utbedres lokalt ved en totalrehabilitering av brua. 
Lekkasjer i fuger utbedres ved utskifting av fugebelg og eventuelt utstøping av ytterkanter på 
fugekonstruksjonen. Ved justering av slitelagstykkelse på brua må fugene også justeres for å komme i 
riktig nivå i forhold til overkant av slitelag. I praksis betyr dette at alle fuger må demonteres og settes 
på nytt. 
 
Betongrekkverk 
Løse granittstein under håndlist utbedres med ny innfesting. Innsiden av rekkverket ble reparert i 2012, 
og det forutsettes kun utført mindre flikking på disse flatene. På utsiden må det påregnes at det er 
behov for lokal mekanisk reparasjon og utbedring av mineralittpuss. 
  
Ledninger og rør 
Det må utføres en kartlegging av kablene ført under brua. De kablene som ikke er i drift samt gassrør 
anbefales fjernet. Kostnader knyttet til omlegging av kabler montert på brukonstruksjoner dekkes 
normalt av kabeleier. Da det er usikkert om noen vil vedkjenne seg eierskap tas kostnader for 
demontering av disse med i tillegg til fjerning av gassrør. Dersom noen av kablene er i drift bør 
kostnader for nytt kabeloppheng dekkes av kabeleier. Eksisterende kabeloppheng er uansett i veien for 
utførelse av vedlikeholdsarbeidene og bør uansett fjernes i forkant av arbeidene. 
 
Lysmaster 
Enkelte betongskader på lysmaster utbedres lokalt. Erfaringsmessig vil skadeomfanget øke og jevnlig 
vedlikehold vil være nødvendig.  Mastene repareres mekanisk ved fjerning av mineralittpuss, fjerning av 
løs betong, rengjøring av armering og oppmørtling av skader. Deretter pusses mastene og det påføres 
ny mineralittpuss. 
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5.2 Vurdering av økt funksjonalitet 
Tiltaket med rehabilitering av brua gir i utgangspunktet ikke brua noen økt funksjonalitet med hensyn til 
håndtering av økt trafikkmengde eller økt bæreevne. Sammenligning av to alternativer som har 
forskjellig funksjonalitet vil være misvisende, og det er derfor valgt å ta med en vurdering av muligheter 
for å gi eksisterende bru tilsvarende funksjonalitet som en ny bru. Det er her sett på muligheten for 
utvidelse av gangbanearealene på hver side av brua. Tiltaket er tilsvarende «Alternativ 2» som ble 
presentert i rapport fra 2017, men her med utvidelse av gangbane på hver side av brua for å få 
tilsvarende bredde som ny bru. Tiltaket gir ikke eksisterende bru noen økt bæreevne for trafikklast, men 
man vil gi en bedre tilrettelegging for gående og syklende.  
 
Tiltaket gir en tosidig breddeutvidelse på 2,0 meter, som gir en total gangbanebredde på hver side av 
brua på 5 meter. Høy kapasitetsutnyttelse av den eksisterende fundamenteringen tillater ingen økt 
belastning ført til eksisterende fundamentering. Breddeutvidelsen må derfor utføres med etablering av 
egen fundamentering. Fundamenter for breddeutvidelsen bør i utgangspunktet plasseres i tilsvarende 
akser som eksisterende bru for ikke å snevre inn seilingsløpet under brua. Det må imidlertid utføres en 
nærmere vurdering av dette, da plassering av ny peler nært eksisterende pelegrupper er forbundet med 
risiko for uheldig påvirkning av bæreevnen til eksisterende fundamentering. Nye fundamenter må 
alternativt plasseres ut til siden for eksisterende fundamenter.  
 
Over fundamenteringen etableres søyler i stål samt hovedbæring av stålbjelker eller stålkasse. Utvidet 
brudekke kan utføres i betong med innstøpt snøsmelteanlegg. Langs hver sidekant etableres rekkverk i 
stål. Det henvises til rapport fra 2017 for ytterligere detaljer. Prosjektkostnaden for etablering av 
breddeutvidelsene, justert til 2018 – kroner, er estimert til ca. 92 mill. kroner. 
 
Nedenfor er skisser for mulig løsning av breddeutvidelse vist. 
 

 
Figur 5-1: Tverrsnitt av eksisterende bru med breddeutvidelse. 
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Figur 5-2: Oppriss breddeutvidelse.  
Venstre: fundamentering forskjøvet til side for eksisterende akse.  
Høyre: fundamentering i samme akse.  
 

5.3 Faktorer som påvirker omfang og gjennomføring av rehabiliteringen 
 
Undersøkelser/kartlegging i forkant av rehabilitering: 
I forkant av en eventuell rehabilitering bør det utføres undersøkelser og kartlegging av brua for å 
etablere et godt grunnlag for valg av metoder og beskrivelse av omfang av rehabiliteringen. 
Undersøkelsene bør omfatte en nøye visuell kartlegging av skadeomfang og uttak av materialprøver på 
alle elementer over og under vann. Dette i tillegg til en oppmåling av skadeomfang er helt nødvendig for 
å kunne beskrive rett rehabilitering med hensyn til metodevalg og omfang. 
 
Aktuelle materialprøver: 

- Karbonatiseringsdybde: bestemme dybden for karbonatisert betong  
- Måling av kloridinnhold i betongen. 
- Kjerneprøver for å fastslå: trykkfasthet, densitet, eventuell delaminering, alkalireaksjoner etc. 
- Uttak av kjerneprøver i pilarfundamenter: bestemme grad av og dybde for oppsprekking i 

fundamentene samt dybde på forvitring og delaminering. Dette danner grunnlag for å 
bestemme omfanget av utskifting av betong i fundamentene og valg av metode for utbedring og 
eventuell utskifting av pilarfundamentene. 
 

Grunnundersøkelser: 
Kartlegging av masser ved fundamenter/pelegrupper for å bestemme om senkekasser eller annen 
metode for tørrlegging rundt pilarfundamenter er egnet. Resultatene kan også benytte til å bestemme 
eller kontrollere pelenes bæreevne. 
 
Inspeksjon av peler: 
Frilegging av fundamentsokkel/peletopp ved fjerning av masser på elvebunn rundt fundament bør 
utføres for å kontrollere tilstand på trepeler og ta ut prøver av trevirket. Prøvene brukes til å fastslå 
eventuelle skader / nedbrytningsmekanismer i trepelene og materialegenskaper. Eventuell dårlig 
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tilstand kan medføre nedklassifisering av brua med hensyn til tillatt trafikklast. Utskifting av 
fundamentering ansees ikke å være gjennomførbart med hensyn til tekniske og kostnadsmessig 
konsekvens.  
 
Konsekvenser for trafikk i anleggstiden:  
Det vil trolig være mulig å opprettholde trafikken i en kjørebane i hele anleggsperioden slik det er 
vurdert i kapittel 6.3 i rapporten fra 2017. Det skal også være mulig å opprettholde minimum ett 
sykkelfelt og ett fortau i anleggsperioden. Dette forutsetter imidlertid at skadeomfanget på 
pilarfundamenter ikke er så stort at det får konsekvenser for bæreevnen når disse rehabiliteres. Ved 
stort skadeomfang som medfører utskifting av fundamenter vil det være aktuelt med totalstenging av 
brua i perioden utskifting utføres. 
 
Vurdering av tidspunkt for rehabilitering: 
Det anbefales at tiltakene på brua igangsettes senest innenfor en periode på fem år. Dette styres 
primært av de mest alvorlige skadene og en generelt økende skadeutvikling. På grunn av et generelt 
stort skadeomfang er det ingen gevinst i å utsette eller optimalisere tidspunkt for rehabilitering av 
enkeltelementer. Dette vil trolig bare medføre økte kostnader. Stadige utsettelser av vedlikehold de 
seneste ti-årene har ført til et økende vedlikeholdsetterslep som blir tyngre å ta igjen for hver 
utsettelse. 
 
Anleggstid: 
Det er tidligere anslått en anleggstid på to år der hovedandelen av arbeidene bør utføres i 
sommerhalvåret. Arbeider med fundamenter utføres når det er isfritt i elva. Usikkerhet i anleggstid 
påvirkes av omfang av skader på fundamenter og kan overstige to år dersom omfang er større enn 
antatt. Ved påvisning av skadeomfang som medfører utskifting av hele fundamenter, antas det en 
forlengelse av byggetid på minimum 3 måneder pr. fundament. Med hensyn til at enkelte av arbeidene 
bør utføres i sommerhalvåret kan mindre forsinkelser gi en uforholdsvis stor forlengelse av byggetiden. 
 
Levetid etter rehabilitering: 
Ved rehabilitering kan det forventes å forlenge levetiden til brua med 15 - 25 år. Dette er en teknisk 
levetid vurdert ut fra nåværende tilstand og forventet levetid på rehabiliteringstiltakene. I tillegg vil 
faktorer for endret bruk, endrede krav til funksjon (f,eks økt bæreevne) og endringer i miljøpåvirkning 
kunne påvirke levetiden og utløse en beslutning om riving eller ytterligere forlenget levetid. 
 
Fremtidig vedlikehold: 
Det vil være nødvendig å utføre vedlikehold og reparasjoner på brua også i den gjenværende levetiden, 
selv etter rehabilitering. I tillegg til driftstiltak som utbedringer på slitelag og fuger, vil det trolig være 
behov for mindre utbedringer av nye betongskader som oppstår. Da deler av armeringen ligger i 
karbonatisert betong og karbonatiseringsdybden varierer, vil det i perioden etter rehabilitering kunne 
oppstå skader som avskalling på grunn av armeringskorrosjon. Dette vil kunne oppstå selv om man 
velger å overflatebehandle brua med karbonatiseringsbremsende system. 
 
Oppfølging frem til vedlikehold: 
I perioden frem til tiltakene utføres anbefales det en nøye oppfølging av utviklingen til skadeomfanget. 
Spesielt gjelder dette for skadene på fundamentene, og det anbefales at det utføres visuell inspeksjon 
av disse to ganger årlig over vann og annet hvert år under vann. Inspeksjonene bør utføres vår og høst 
og det bør etableres målepunkter på fundamentene for å vurdere økning i rissvidder og deformasjoner. 
Dersom en vesentlig forverring av tilstanden til bærende elementer skulle påvises i denne perioden kan 
det være aktuelt med nedklassifisering av brua mht. trafikklast eller at brua stenges for trafikk.  
  



 

 

27/31   
 

6 Kostnader 

Kostnadsoverslaget nedenfor er det samme som er presentert i rapporten fra 2017. Det er valgt å 
oppjustere overslaget til 2018 kr. da kostnadene for etablering av ny bru, som det er relevant å 
sammenligne med er utarbeidet i dette året. Prisstigning for byggekostnader for dette året er satt til 3,5 
%. 
 
Den totale prosjektkostnaden for rehabilitering av brua er estimert til ca. 156,5 mill. kr. Estimatet 
baserer seg på rehabilitering utført som egen entreprise mellom akse 4 og 10, uavhengig av arbeidene 
som utføres over jernbanen. 
 
Mengdeberegningen som er benyttet i kostnadsoverslaget er vurdert objektivt på grunnlag av 
opplysninger som er tilgjengelige fra inspeksjoner frem til 2015/2016. Det er tatt utgangspunkt i 
mengder oppgitt/beregnet i inspeksjonene, utført supplerende mengdeberegninger, samt brukt tidligere 
beregninger av bruas teoretiske overflater og volumer. 
 
I rapporten fra 2017 ble prosjektkostnaden estimert uten at det ble foretatt noen usikkerhetsanalyse i 
form av en %-vis usikkerhet i begge retninger. Som det fremgår ble det lagt til post på 20 % uforutsett 
og margin på entreprisekostnad. Dette tillegget er tatt med som følge av lavt detaljeringsnivå i 
tilgjengelige inspeksjonsrapporter som mengdevurderingen av rehabiliteringen er basert på og fordi det 
ikke er utført materialundersøkelser på brua. Denne posten gjenspeiler mulig økt omfang som følge av 
nærmere kartlegging i forbindelse med en detaljprosjektering av tiltakene. I tillegg er erfaringer fra 
tidligere rehabiliteringsarbeider at omfanget av arbeidene i de fleste tilfeller viser seg å være større enn 
det man i utgangspunktet forutsetter da man i forbindelse med arbeidene avdekke ytterligere skader.  
 
Det er viktig å merke seg at denne kostnaden ikke innebærer noen økt funksjon i form av økt 
trafikkapasitet eller endret bæreevne. Det vil derfor i utgangspunktet være misvisende å sammenlikne 
summen for rehabilitering med kostnadene for en ny bru på grunn av forskjellene i funksjon. Kostnader 
for etablering av breddeutvidelse av eksisterende bru angis også slik at det kan utføres en 
sammenligning av kostnader for to konstruksjoner med tilsvarende funksjon. Prosjektkostnader for 
etablering av tosidig breddeutvidelse er estimert til ca. 92 mill. kr. Kostnaden er hentet fra rapporten fra 
2017, «Alternativ 2», og er justert til 2018 priser.   

6.1 Faktorer som påvirker kostnadene: 
Usikkerhet i beregnet skadevolum: 
Før det er gjort en oppmåling og en detaljprosjektering av rehabiliteringen, vil det være en usikkerhet i 
de antatte og beregnede mengdene. Mengdene er basert på visuell registrering og antagelse i forhold til 
dybder og utbredelser av skader. Usikkerheten i omfang kan slå i begge retninger, men av erfaring vil 
det i de fleste tilfeller føre til en økning i mengder når det i forkant er gjort en objektiv 
mengdevurdering. I tillegg kan det avdekkes ytterligere skader i under rehabiliteringen som medfører 
økt volum. 
 
Prisvekst: 
Prisvekst fra utarbeidelse av kostnadsoverslaget i 2017 frem til en eventuell anleggsstart i 2022 vil 
utgjøre ca. 20 % basert på tall fra SSB, gitt at gjennomsnittlig prisutvikling seneste 5 år også er 
gjeldende de neste 3 år. Dette gjør at sannsynlig entreprisekost vil være 20 % høyere i 2022. I tillegg 
kommer eventuell konjunktureffekter. 
 
Skadeutvikling: 
Økt skadeomfang og eventuell akselererende skadeutvikling på enkeltelementer fra tidspunkt for 
spesialinspeksjon i 2015 fram til 2022 utgjør en usikkerhet. Noen skademekanismer har normalt liten 
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utvikling, mens andre typer skader kan ha en akselererende skadeutvikling. Eksempel på det siste er 
fundamentene for pilarene i elva. 
 
Vedlikeholds- og utskiftingskostnader etter rehabilitering: 
Det er antatt at de årlige kostnadene for vedlikehold og utskifting for eksisterende bru vil være høyere 
enn for en ny bru. Vi har i beregning av levetidskostnader (rapport 2017) holdt driftskostnadene 
(brøyting, strøing, renhold) like, mens det er benyttet årlige vedlikeholdskostnader som er kr 100 000,- 
høyere for eksisterende bru enn ny bru. Dette er kostnader som reparasjoner i slitelag, utbedring av 
puss, fugereparasjoner mm. For utskifting av elementer med bruksslitasje (fuger) er det tatt med 
1 200 000,- mer for eksisterende bru enn ny. Det er naturlig at vedlikeholdskostnader og behov for 
reparasjoner og utskifting er større for en rehabilitert bru enn en ny. Det ligger en usikkerhet i 
størrelsen på beløpene og ikke minst i forskjellene mellom alternativene. Det er i hovedsak på 
utstyrselementene (fuger, lager, rekkverk, vannavløp) og på slitelag og oppmerking at det vil være 
behov for vedlikehold og utskifting. Utforming og detaljering av ny bru samt valg av løsninger for 
rehabilitert bru vil påvirke summene. Det er faktorer som ikke er kjent og derfor ikke enkle å prise. 
Generelt vil det i en levetidsbetraktning på 25 år både for ny bru og en rehabilitert bru være et moderat 
behov for vedlikehold og utskiftninger. Økes perioden for levetidsbetraktning ytterligere vil kostnadene 
for rehabiliteringsalternativet øke da det trolig vil være behov for utførelse av gjentatt 
hovedvedlikehold. For ytterligere detaljer rundt vurdering av levetidskostnader henvises det til rapport 
fra 2017. 

6.2 Kostnadsoverslag 
Kostnadsoverslaget fra rapporten fra 2017 er satt opp i hht NS3453:1987 Spesifikasjon av 
byggekostnader med følgende unntak: 
 
- Uforutsett, marginer er beregnet som % av Entreprisekostnad 1. Dette tillegget gjenspeiler lav 
detaljeringsgrad i angivelse av mengder/omfang i inspeksjonsrapporter og valgt detaljeringsgrad ved 
gjennomføringen av denne vurderingen. 
 
- Byggherrekostnader: Prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, forsikring, gebyrer. 
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Arbeider SUM 
Rigg og forberedende arbeider, 25 % av andre kostnader 18 980 000  
Mekanisk reparasjon av betong 8 383 500  
Overflatebehandling, mineralittpuss 453 330  
Overflatebehandling, karbonatiseringsbrems 2 773 800  
Oppretting av lagre 465 750  
Overflatebehandling av lagere 77 625  
Riving og fjerning av gangbaner under bru 414 000  
Lokalisering/tetting av lekkasjer og utbedring 207 000  
Justering av fuger 993 600  
Reparasjon av fundamenter 51 750 000  
Ny ishud   310 500  
Stillaser 2 898 000  
Fjerning av asfalt 279 450  
Uspesifisert (10%) 6 900 000  
Entreprisekostnad 1 94 890 000  
Uforutsett, marginer 20 % 18 978 000  
Entreprisekostnad 2 113 868 000  
Byggherrekostnader, 10 % 11 390 000  
Byggekostnad 125 258 000  
Mva, 25 % 31 310 000  
Prosjektkostnad 156 568 000  

Tabell 6-1: Kostnadsoverslag, rehabilitering av eksisterende bru (i 2018-kroner) 
 
Kostnaden for rehabilitering er høy, og ansees å ligge i øvre sjikt for hva som er utført på enkeltbruer i 
Norge. I forhold til bruas størrelse er prosjektkostnaden høy, særlig med tanke på at rehabilitering ikke 
medfører endret funksjon som økt bredde eller endret utforming, eller økt bæreevne. 
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I rapporten fra 2017 er det presentert et alternativ 2 som omfatter utvidelse av gangbane på nedstrøms 
side med egen fundamentering. For et bedre sammenligningsgrunnlag mot alternativ med etablering av 
ny bru er kostnader for etablering av breddeutvidelse vist. En ny bru vil i tillegg ha en høyere bæreevne 
samt muligheter for etablering av andre funksjoner og en mer helhetlig estetikk. Dette er forhold som er 
vanskelig å prissette og er derfor ikke medtatt i denne vurderingen. 
 
Arbeider, en side SUM 
Rigg og forberedende arbeider, 25 % av andre kostnader 5 584 000  
Breddeutvidelse:  
Riving/ flytting av betong (Rekkverk, lysmaster, stabbe med 
statue) 1 035 000  
Riving/ flytting av stål (Ombygging trapp akse 4) 310 500  
Ombygging trapper Strømsø torg og rampe Bragernes 414 000  
Stålrørspeler 4 347 000  
Utvidelse av dekke (Akse 4 - 10 + landkar) 869 400  
Pilarer, stål  (Akse 4-10) 1 666 350  
Stålbjelker 8 538 750  
Rekkverk (Akse 4-10 + landkar) 931 500  
Membran, slitelag (Akse 4 - 10 + landkar) 534 060  
Lagre (Akse 4-10) 289 800  
Fuger (Akse 4-10) 217 350  
Snøsmelteanlegg 633 420  
Belysning (Akse 4-10) 517 500  
Uspesifisert (10%) 2 030 000  
Entreprisekostnad 1 27 919 000  
Uforutsett, 20 % 5 580 000  
Entreprisekostnad 2 33 499 000  
Byggherrekostnader, 10 % 3 350 000  
Byggekostnad 36 849 000  
Mva, 25 % 9 210 000  
Prosjektkostnad 46 059 000  

 Tabell 6-2: Kostnadsoverslag, etablering av ensidig utvidet gangbane (2018-kroner). 
 
Total prosjektkostnad for etablering av tosidig breddeutvidelse er estimert til ca. 92 mill. kr.  
 
Samlet sett vil prosjektkostnaden for rehabilitering og tosidig utvidelse av bredden være ca. 248 mill. 
kroner. 

6.3 Usikkerhetsanalyse 
Det er i forbindelse med utarbeidelse av dette notat gjort en enkel usikkerhetsanalyse av kostnadene for 
utførelse av rehabiliteringsarbeidene. Analysen er utført etter samme prinsipp som Statens Vegvesens 
«Anslagsmetoden» jamfør håndbok R764.  
 
Ved denne metoden tar man utgangspunkt i et sannsynlig omfang og enhetspris for utførelse av 
arbeidene, Med dette utgangspunktet gjør man en vurdering av hva minste og største omfang samt hva 
minste og største enhetspris vil kunne være for et arbeid. Man regner så ut tre prosjektkostnader: lav 
(lav mengde/enhetspris), sannsynlig (sannsynlig mengde/enhetspris) og høy (høy mengde/enhetspris). 
Ut fra dette får man et spenn i prosjektkostnad som man kan vurdere usikkerheten i det sannsynlige 
kostnadsestimatet. 
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Med bakgrunn i denne metoden og kostnadsestimatet fra 2017 er det gjort en vurdering av eventuell 
reduksjon eller økning i mengder, samt høye og lave enhetspriser for de enkelte vedlikeholdsarbeidene. 
Det er i denne analysen funnet et spenn i prosjektkostnaden på -20%/+45% i forhold til det 
opprinnelige kostnadsestimatet. En lavere prosent for nedsiden (reduksjon i kostnadene) enn oppsiden 
(økning av kostnader) gjenspeiler at det generelt er mer sannsynlig med en økning i omfang og 
enhetspris enn en reduksjon (i omfang/enhetspris) for vedlikeholdsarbeider. 
 
Det gjøres oppmerksomt på at det ikke er utført noen fullverdig usikkerhetsanalyse i henhold til 
anslagsmetode for kostnadsestimatet, og at det i forbindelse med en eventuell detaljprosjektering av 
vedlikeholdsarbeidene anbefales å utføre Anslagsmetoden i henhold til de retningslinjer som er gitt i 
Statens Vegvesens håndbok R764 for å fremskaffe et sikrere kostnadsestimat for arbeidene med 
tilhørende usikkerhet.   
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