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1. Innledning 
Forslaget til reguleringsplan med konsekvensutredning for rv.282 Holmenbrua, er utarbeidet 
av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningsloven (pbl). Prosjektet følger plan- og 
bygningslovens prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan.  

Forslag til reguleringsplan og bestemmelser legges ut på offentlig ettersyn, jf. pbl 12-10, 
med frist for å komme med merknader. Fristen fastsettes av Drammen kommune. 
Kommunen og Statens vegvesen skal så behandle innkomne merknader før planen blir sendt 
til politisk behandling og vedtak i Drammen kommune.  

Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende med hensyn til 
hvilke tiltak Statens vegvesen kan, og må, gjennomføre i forbindelse med byggingen av brua. 
Vedtatt reguleringsplan gir også hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring 
av tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bøte på negative 
effekter av vegbyggingen. Gjennom en reguleringsplanprosess, i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser, skal en også sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser 
har mulighet til å ivareta sine egne interesser gjennom informasjon og medvirkning. 

1.1 Bakgrunn og mål med prosjektet 

Dagens Holmenbru er i dårlig vegteknisk forfatning og må erstattet. Brua har fått en 
tidsbegrenset nedklassifisering til Bk 10/50. Denne nedklassifiseringen utløper 07.07.2021. 
Ny Holmenbru skal ha fire kjørefelt og ha tilbud til gående og syklende på begge sider av 
brua.  

Prosjektet har følgende hovedmål: 
 Opprettholde ringvegsystemet på rv. 282 ved å erstatte gammel bru med ny.  
 Ny Holmenbru legger til rette for en framtidig bedre framkommelighet og god 

trafikksikkerhet på rv. 282 mellom Bragernes, Strømsø og Holmen.  
 Bidra til å nå målet om at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og 

gange i byområdene. 
 

Prosjektet har følgende effektmål: 
 Økt tilgjengelighet for næringstransport til/fra Holmen. 
 Reduserte kostnader til vedlikehold med ny bru. 
 Mer trafikksikker og bedre reiseopplevelse for gående og syklende.  
 En mer effektiv forbindelse for gående og syklende.  
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1.2 Planområdet 

Planområdet dekker områdene fra og med rundkjøringen på Holmen til og med 
rundkjøringen i Strandveien, langs jernbanebrua i øst og ca. 250 meter oppstrøms dagens 
Holmenbru. Figur 1-1 viser varslet planområde.  

 

Figur 1-1 Skisse over planområdet, markert strek viser avgrensningen 

1.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Tiltaket faller under «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven», Vedlegg 1: Planer som alltid skal konsekvensutredes, Infrastrukturtiltak pkt. 
17: Veier med investeringskostnader på mer enn 500 millioner kroner (01.01.2015).  

Forskriften har blitt revidert (01.07.2017) etter at planarbeidet startet. Ny forskrift utløser 
ikke krav om konsekvensutredning før investeringskostnaden for veg er 750 millioner 
kroner. 
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2 Planprosess og medvirkning 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til pbl § 12-8 kunngjort i lokalavisen Drammens 
Tidende i 1.april 2017, figur 1-1. Det ble også informert om oppstart på Drammen 
kommune og Statens vegvesen sine hjemmesider. Innspill som er kommet gjennom 
varslingen er listet opp i vedlegg 12. I forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram for rv. 282 Holmenbrua, ble det arrangert åpent møte og åpen kontordag 
27.04.2017. 

Statens vegvesen og Drammen kommune vil også arrangere åpent møte under offentlig 
ettersyn av forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for rv. 282 Holmenbrua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-1 Varslingsannonsen 

3 Rammer og premisser for planen 

3.1 Nasjonale premisser 

 LOV 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL).  
 LOV 1963-06-21 nr. 26: Lov om veger (vegloven).  
 FOR 2017-06-21 nr.854: Forskrift om konsekvensutredninger.  
 FOR-2014-09-26 nr. 1222 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging.  
 FOR- 1995-09-20 nr. 4146 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
 Meld. St.26 Nasjonal transportplan 2018-2029.  
 St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 
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 Retningslinje «Flaum- og skredfare i arealplanar». 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 

Prosjektet rv. 282 Holmenbrua er omtalt i NTP 2018-2029.  

«Prosjektet rv. 282 Holmenbrua i Buskerud vil erstatte dagens bru som inngår i en viktig 
omkjøringsveg for E18. Brua er også viktig for adkomsten til Drammen havn. Ny bru vil 
dessuten bedre forholdene for kollektivtrafikken og gang- og sykkeltrafikken i området. 
Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til delvis bompengefinansiering av 
prosjektet gjennom den planlagte bompengeordningen for Buskerudbyen.» 

Prosjektet, rv. 282 Holmen bru, er lagt inn i alle rammer bortsett fra lav ramme. Rammen i 
NTP er satt til 760 MNOK (2017-kr), hvor det forutsettes 50% finansieringer gjennom 
bompenger. 

Buskerudbyen har utarbeidet et nytt forslag til Bypakke1. I alle scenarier i Bypakka ligger 
prosjektet Holmenbrua inne.  

3.2 Regionale premisser  

 Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020, Buskerud fylkeskommune. 
 Fylkesvegstrategi, Buskerud fylkeskommune 2016. 
 Areal- og transportplan for Buskerudbyen, Buskerudbyen 2013.  
 Regional areal- og transportplan for Buskerud, høringsutgave. 
 Administrative forslaget til justert Buskerudbypakke 2, Buskerudbyen høringsfrist 

23.02.18 
 Regional plan for vannforvaltning i Vest-Viken vannregion 2016-2021, Vannregion 

Vest-Viken 2015. 

3.3 Planstatus for området 

Nedenfor er det listet opp hvilke planer som ligger i tilknytning til planområde for ny 
Holmenbru: 

 Plan ID 342 Detaljregulering for Holmen - nytt jernbanespor og interngate, 28.04.2015  
 Plan ID 52/5 Bragernesløpet fra Holmenbrua til Nygata, og Holmennokken, 24.06.97  
 Plan ID 51/1 Bragernesløpets elvebredd-strekningen Fjordparken-Holmenbrua, 

24.06.1997.  
 Plan ID 48/5 Reguleringsplan for dobbeltspor Brakerøya – Drammen stasjon, 22.06.93  
 Plan ID 31/2 Reguleringsplan for Furuholmen, 28.05.74  

                                               
1 Samferdselsdepartementet vil videreutvikle kravene til bompengepakker ved at det for framtidige 
pakker skal stilles krav om at helhetlige areal- og transportplaner foreligger der lokale virkemidler 
aktivt inngår. Bypakker skal ta utgangspunkt i de overordnede nasjonale transportpolitiske målene om 
framkommelighet og miljø, herunder reduserte klimautslipp. 
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 Plan ID 27/11 Reguleringsplan for motorvei fra Lier grense – Bj. Bjørnsonsgate. E18 
gjennom Drammen, 22.11.72  

 Plan ID 34/5 Reguleringsplan for del av Holmen til industriformål, 31.10.67  
 Plan ID 19/13 Endret regulering av bruforbindelsen Bragernes – Holmen, 31.07.1962  
 Plan ID 18/7 Regulering av park med båthavn v/nordsiden av Holmen, 29.06.1960  
 Plan ID 372 Områderegulering for Holmen, plan under arbeid. 

3.4 Andre rammer og føringer- Arealutvikling i området 

Statistisk sentralbyrå sin befolkningsprognose viser mulighet for stor befolkningsvekst i 
Drammen. Stor befolkningsvekst over tid gir mulighet for å utvikle flere boområder og vil 
kreve en god infrastruktur for gående og syklende, samt kollektiv. Videre blir det gitt en 
beskrivelse av aktuelle utviklingsområder. 

Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen og Lier kommune  
Vestre Viken planlegger nytt sykehus på Brakerøya, markert med A i figur 3-1. Sykehuset 
skal være områdesykehus for Vestre Viken og samlokaliserer også sykehuspsykiatrien i 
Vestre Viken. Sykehuset vil generere 4000 arbeidsplasser, samt besøkende og andre. 
Pågående planarbeid for nytt sykehus vil ikke innvirke på arbeidet med ny Holmenbru. Det er 
likevel viktig å tenke gode løsninger som kan håndtere de ulike trafikantgruppene som skal 
til/fra området. 

Områderegulering for Holmen  
Planprogram for Holmen ble vedtatt 20.09.2016. Formålet med planarbeidet er å 
tilrettelegge for økende aktivitet og arealbruk på Holmen, samt avlaste Drammen bys 
sentrale områder på Sundland, Nybyen, Tangen og Brakerøya. Havneområdet har en viktig 
funksjon både lokalt og regionalt. Området er markert med B i figur 3-1.  

 Fjordbyprosjektet (Lier og Drammen kommuner) 
Lier og Drammen kommuner har inngått et formelt plansamarbeid om utvikling av 
Fjordbyen. Fjordbyen består av et område på 3 km i utstrekning, fra Brakerøya (Drammen) 
i vest til Gilhus (Lier) i øst, og omfatter området mot Drammensfjorden. Området er tenkt 
transformert til byutviklingsområde, noe som innebærer at dagens havnevirksomheter 
langs Lierstranda må flyttes. Planene omfatter også ny jernbanestasjon og 
kollektivknutepunkt på Lierstranda og kollektivtrasé gjennom området. Fjordbyprosjektet 
er markert med C i figur 3-1. 
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Transformasjonsområdene Tollbukaia og Tangen-NøstetDrammen kommune ser på 
Tollbukaia og Tangen-Nøstet som transformasjonsområder fra industri til boligområder. 
Området er markert med D i figur 3-1.  

 

4 Dagens Holmenbru 
Holmenbrua ligger på rv. 282 mellom Bragernes og Holmen. Rv. 282 over Holmenbrua har 
en sentral funksjon som adkomstveg til Holmen industriområde og er en vesentlig del av 
sentrumsringen i Drammen, bilde 4-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 4-1 Oversiktsbilde som viser rv. 282 Holmenbrua i bybildet til Drammen kommune 

B 

C
A

D

A Områderegulering for 
nytt Vestre Viken 
Sykehus 

B Områderegulering 
Holmen 

C Fjordbyprosjektet 

D Transformasjons-
områdene Tollbukaia og 
Tangen - Nøste 

Figur 3-1 Fremtidige utviklingsområder, utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2014-2025 – Drammen 
kommune, vedtatt 05.10.15 

Bragernes 

BRAGERNES 

HOLMEN STRØMSØ 
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Dagens bru er en tofeltsveg med fortau på vestsiden som skal ivareta både syklende og 
gående, bilde 4-2. Fartsgrensen er 50 km/t og ÅDT2 er ca. 22 000 med en andel tunge 
kjøretøy på 10 % (år 2016). 

Strekningen er også omkjøringsveg for E18. Holmenbrua ble bygget i 1964 og er en viktig 
del av rv. 282 som forbinder Bragernes og Holmen i Drammen kommune. Brua tåler ikke 
lengre belastningen fra tungtrafikk. I 2015 fikk brua en tidsbegrenset nedklassifisering til Bk 
10/50 som utløper 07.07.21. 

De siste ti årene har det vært tre ulykker med til sammen 6 lettere skadede personer. Høsten 
2017 inntraff en svært alvorlig ulykke hvor en 14-årig gutt på sykkel døde da han kolliderte 
med en lastebil i området ved rundkjøringen på Holmen. 

 

Bilde 4-2 Dagens situasjon på Holmenbrua  

5 Beskrivelse av forslag til reguleringsplan 

5.1 Kjøreveg og gang- og sykkelareal 

Det er valgt dimensjoneringsklasse H6 fra Statens vegvesens Håndbok N100, Veg og 
gateutforming. Dimensjoneringsklasse H6 skal benyttes for nasjonale hovedveger og øvrige 
hovedveger hvor ÅDT > 12000 kjøretøy/døgn. Vegen skal belyses. Tverrprofilet er vist i 
figur 5-1. 

 

                                               
2 ÅDT: årsdøgntrafikk, gjennomsnittlig antall kjøretøyer (i begge kjøreretninger) som 
passerer et punkt på vegnettet i løpet av et døgn. 



Rv. 282 Holmenbrua, planbeskrivelse med konsekvensutredning 
-------------------------------------------------------------------------- 

11 
 

 

Figur 5-1 Normalprofil for kjørevegen fra Håndbok N100 

Gående og syklende skal også ha et tilbud. Håndbok N100 beskriver at dette bør løses via 
lokalt vegnett. Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelveg og kjørevegen bør være 
planskilt eller signalregulert kryssing i plan. Det er søkt om fravik fra kravet om gang- og 
sykkelveg på lokalt vegnett for å kunne integrere gang- og sykkelløsning på ny Holmenbru. 
Fraviket er godkjent. Det er også utarbeidet et forprosjekt for løsninger for gående og 
syklende, vedlegg 3, som konkluderer med at en løsning med sykkelveg og fortau på begge 
sider av ny bru er den mest effektive og fremtidsrettede løsningen. 

Det er planlagt brede arealer for myke trafikanter, og disse blir adskilt fra kjørearealene, se 
figur 5-2. Fortauene blir 2,5 meter bedre, mens bredden på sykkelfeltene blir 3,5 meter. 
Disse breddene brukes gjennomgående i det nye anlegget, også der gang- og sykkelvegene 
krysser under brua eller ligger i tilgrensende grøntområder. Nytt areal for gående og 
syklende tilpasses eksisterende system der reguleringsplanen avsluttes på Holmen og 
Bragernes. 

 
Figur 5-2 Prinsippskisse av normalprofilet på brua med tosidig gang- og sykkelanlegg  

5.2 Ny Holmenbru  

Ny Holmenbru skal tilpasses slik at den kobles mot de eksisterende rundkjøringene på 
Bragernes og Holmen. Utvidelse fra to til fire felt vil i hovedsak skje på østsiden (nedstrøms) 
dagens bru. 

De mange bruene over Drammenselva er viktig for byens identitet, og den nye brua må sees 
i sammenheng med disse. Brua vil være svært synlig fra elvepromenadene, og mange av 
bruas elementer vil bli opplevd på nært hold. Det er derfor lagt stor vekt på bruas utforming. 

Holmenbrua ligger nært motorvegbrua og jernbanebrua. Disse tre bruene skaper, med sine 
ulike karakterer og linjeføringer, et noe rotete bilde. Det er derfor valgt en dempet utforming 
av ny Holmenbru. 
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Bruas vertikalkurvatur 
Vertikalkurvaturen gis av kjørebanen som skal treffe dagens rundkjøringer på begge sider, 
nåværende seilingshøyde på midten og stigningskrav til universell utforming for gang- og 
sykkelbanene. Bruas bueform og vertikalkurvatur er derfor entydig fastlagt som følge av 
disse premissene. 

Brudekket 
Det er planlagt å benytte konstruksjonstypen platebru. Brudekket er planlagt tykkest midt på 
og smalner av mot kanten av brua. Dette er viktig estetisk, og gjør at brua oppleves lettere 
visuelt. 

Bærekonstruksjoner  
Bærekonstruksjonen under brudekket er viktig for bruas identitet, og det er derfor lagt stor 
vekt på utformingen av brusøylene. I tillegg er det viktig at konstruksjonen ikke hindrer for 
mye sikt til motsatt side av elva. Ulike utforminger er vurdert gjennom et samarbeid mellom 
Statens vegvesen med arkitekt og Drammen kommune. Konklusjonen er at asymmetriske 
betongskiver er det som gir mest visuell ro og egenart, se figur 5-3.  

 

Figur 5-3 Brukonstruksjon med asymmetriske skivesøyler. Bragernes strand og Fjordparken i 
bakgrunnen.  

Brusøylene er utformet slik at de har konstante bredder og vinkler, mens høyden fra 
brudekket til vannflaten varierer. Dette gjør at opplevelsen blir harmonisk sett både fra båter 
og fra elvepromenadene.   

Landkar og trapper 
Landkarenes høyder blir gitt av vegens vertikalkurvatur, mens lengden på dem defineres av 
hvor brukonstruksjonen og brudekket avsluttes. For Holmenbrua blir avslutningen av 
brukonstruksjonen gitt av hvor gang- og sykkelvegene under brua er plassert. Plasseringen 
av gang- og sykkelvegen under brua er bestemt ut fra krav om frihøyde, se beskrivelse 
kapittel 5.3. 
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Det etableres trapper parallelt med landkarene på begge sider både på Holmen og 
Bragernes, se figur 5-4 og figur 5-5. Trappene har to hvilereposer samt romslige bredder 
slik at de oppleves som trygge og gode å gå i.  

 

Figur 5-4 Trapper fra brua legges parallelt med landkarene, her fra landkaret på Bragernes 

 

Figur 5-5 Trapper fra brua legges parallelt med landkarene, her fra området rundt landkaret på 
Holmen 
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Material- og fargebruk 
Bruas bærekonstruksjoner utføres i sin helhet i betong. Det samme gjelder trappene som 
ligger parallelt med landkarene.  

Siden den buede vertikalkurvaturen ikke harmonerer med motorvegbruas horisontale form, 
bør bruas avstandsvirkning dempes. Det er derfor ikke ønskelig med en tydelig fargesetting, 
og alle metallkonstruksjoner og detaljer foreslås derfor utført i galvanisert stål.  

5.3 Gang- og sykkelveger under brua  

For at snørydding skal kunne utføres med maskiner, er krav til frihøyde 3,1 meter. Samtidig 
skal maksimal stigning på gang- og sykkelbaner være 1:20 (5%). Situasjonen er litt ulik på 
hver side av elva, og nedenfor blir løsningen for Bragernes og Holmen beskrevet hver for 
seg. 

Bragernes 
Kjørebanen skal møte dagens rundkjøring, og dette medfører at gang- og sykkelvegen må 
ledes under elvas vannivå på Bragernessiden. Mellom elva og gang- og sykkelbanene blir det 
vanntett støttemur i betong. Høyden på terrenget, der undergangen starter, ligger på et 
høydenivå som blir oversvømt ved 200-årsflom. Det må derfor etableres pumpeanlegg for å 
pumpe ut vann fra undergang.  

Det har vært vurdert flere løsninger for gang- og sykkelvegene for å unngå å måtte pumpe 
ut vann. En av disse var å legge gang- og sykkelvegen lenger ut i elva, men dette ble en 
omveg i tillegg til at løsningen er komplisert i forhold til vannstrømninger. En kulvert 
gjennom landkaret har også blitt vurdert, men denne ville blitt uønsket mørk og lang. Figur 
5-6 viser løsning for undergang på Bragernes som er foreslått i reguleringsplanen. 

Konstruksjonen mellom elva og den nedsenkede gang- og sykkelvegen bygges i betong. Det 
bør vurderes en kledning av andre materialer eller mønster i betongen for å redusere tagging 
i undergangen.  
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Figur 5-6 Skisse undergang Bragernes. Muren til høyre i bildet hindrer vann fra elva i å flomme inn i 
undergangen. 

Holmen 
På Holmen er landkaret høyere enn på Bragernessiden, og det er derfor ikke nødvendig med 
pumpeanlegg. Likevel vil gang- og sykkelvegen nærmest elva til tider bli oversvømt, og det 
anlegges derfor et smalt fortau nærmest landkaret hvor det vil være mulig å krysse 
tørrskodd også ved 200-årsflom, se figur 5-7. Nærmest elvekanten er det avsatt plass til 
snørydding. Her er det minimum 3,1 meter frihøyde i en bredde på 5 meter.  

 

Figur 5-7 Fra undergang Holmen med fortau nærmest landkar hvor det vil være mulig å krysse 
tørrskodd ved flom 
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5.4 Rekkverk og skjermer  

Det er behov for rekkverk og skjermer for gående og syklende på brua. Endelig utforming 
avklares i byggeplanfasen, men nedenfor beskrives noen prinsipper som skal ligge til grunn 
for utformingen. 

Rekkverk kjørebane 
Kjørebanen skal ha kjøresterkt rekkverk mot elva og en kjøresterk betongkant mot gang- og 
sykkelbanen. Det tilstrebes at betongkanten utformes med et profil som gjør at 
rekkverksskinner kan unngås.  

Rekkverket mot elva skal være typegodkjent av Statens vegvesen. Det er få godkjente typer, 
og blant disse må det rekkverket som anses som best estetisk velges. Rekkverket føres 
videre over landkarene som en lavere variant som avsluttes ved fotgjengerovergangene.  

Stolpeavstand for brurekkverk er oftest på 2 meter, en avstand som anbefales også for 
Holmenbrua.  

Rekkverk ved gang- og sykkelbane 
Dette rekkverket trenger ikke typegodkjennelse og kan utformes individuelt. Krav til høyde 
er 1,2 meter. Klatresikring tenkes utført med metallnett 50x50 mm slik at snø og is under 
brøyting deles tilstrekkelig opp før det treffer underliggende gangbaner, se figur 5-8 for 
prinsippskisse. Rekkverket møter landkaret mot en betongbrystning. Stolpeavstanden bør 
være to meter slik at det samsvarer med det kjøresterkt rekkverket. 

 

Figur 5-8 Prinsipper for rekkverk ved gang- sykkelbane 

Skjerming av gående og syklende 
Mellom kjørebaner og gang- og sykkelbaner er det ønskelig med en vindskjerm med høyde 
ca. 2 meter over gangnivå. Skjermens lengde tilsvarer bruplatens lengde, og skjermen føres 
dermed ikke inn på land. Skjermen kan utføres med ripesikre og UV-bestandige 
polykarbonatplater for transparens og utsikt. Glass er ikke aktuelt fordi dette materialet lett 
utsettes for hærverk. Platene settes inn mellom stålprofiler med avstand 2 meter tilsvarende 
rekkverksstolpene. Platene utføres med vertikale striper for å hindre at fugler flyr på 
skjermen. 
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5.5 Belysning 

Følgende områder skal belyses:  

 Vegbane på brua og mot rundkjøringer. 
 Gang og sykkelveg på brua. 
 Gang og sykkelveger under brua. 

Belysning av vegbanen 
Lysmaster er den tradisjonelle måte å belyse på. For at det ikke skal bli dobbelt sett med 
master, bør de plasseres i midten av profilet slik at de belyser begge bruene.  

Lysmaster belyser brua godt, men master og lyspunkter høyt oppe er ikke den beste 
estetiske løsningen verken på nattestid eller på dagtid. Master blir dominerende og 
lyspunkter høyt oppe over bakken kan være distraherende for opplevelsen. Det bør vurderes 
andre løsninger i byggeplanfasen. 

Belysning av gang– og sykkelveg på brua 
Belysning kan skje fra armaturer montert i topp av vindskjerm 2 meter over bakken eller i 
topp av rekkverk 1,2 meter over bakken. Løsninger avklares i byggeplanfasen.  

Belysning av gang- og sykkelveg under brua 
Den nye brua blir bred, og for de som skal krysse under, blir det en lang avstand å bevege 
seg. Dette er områder som kan oppleves som utrygge, og det bør derfor belyses godt.  

Foreslått løsning for belysning er en glassvegg mot landkaret som blir selve 
belysningskilden. Denne veggen kan utføres som gabioner av knuste «glassteiner», se figur 
5-9. Bak veggen er det avsatt plass til inspeksjon og montering av belysning. En slik løsning 
er også gunstig i forhold til tagging siden overflaten ikke vil invitere til slik aktivitet. 
Løsninger for belysning vurderes videre i byggeplanen.  

 
Figur 5-9 Forslag belysningsvegg under brua  
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5.6 Landskap 

Siden ny Holmenbru blir dobbelt så bred som eksisterende bru, vil den berøre landskapet i 
landingsområdene på begge sider mer enn dagens bru. Her må terrenget omformes og 
landskapet istandsettes slik at brua og nye gang- og sykkelvegtraseer blir best mulig 
tilpasset og eksisterende funksjoner opprettholdes. Nedenfor er det beskrevet hvordan dette 
er tenkt utført på hver side av elva. 

Bragernes  
Utvidelsen av brua skjer på østsiden av eksisterende bru. Det vil si at den tar noe areal fra 
Fjordparken.  

Gang- og sykkelvegen krysser under brua lavere enn elvas normalvannstand. Muren, som 
skal hindre vann i å trenge inn i undergangen, føres langs yttersiden av gangbanen til den 
treffer nytt terreng på begge sider. Høyden på muren holdes konstant på hele muren, da en 
horisontal linje blir mest harmonisk i møtet mellom elva og terrenget. Minste kotehøyde på 
+1,5 m er tilstrekkelig for å sikre mot flom opp til 200-år, samtidig som det blir en 
lysåpning på ca. 70 cm fra muren og opp til undersiden av brua. Denne lysåpningen er viktig 
for å gi en bedre opplevelse for ferdselen i den ellers mørke undergangen.  

For å unngå krav om rekkverk på topp av mur, er det planlagt å senke eksisterende terreng 
på yttersiden av muren slik at muren stikker minimum 1m opp fra terrenget. Ved senkning 
av terrenget blir terrenget lavere enn normalvannstand og elvekanten vil komme lenger inn. 
Dette resulterer i at resterende terreng danner en halvøy.  

På østsiden avsluttes eksisterende terreng med en lav granittmur ut mot elva. Det er 
vanskelig å få til et godt møte mellom eksisterende og ny mur på grunn av høyde og retning 
på murene. Dersom det ikke gjøres tiltak her, vil det dessuten bli rekkverksbehov på den nye 
muren fordi dagens vannkant kommer helt inntil gang- og sykkelvegen. For å ivareta 
konseptet om en horisontal ny mur med tilstrekkelig høyde, og samtidig unngå rekkverk 
som vil bryte med murens linjeføring, er det foreslått å fylle terrenget noe ut slik at 
vannkanten kommer 4-5 meter lenger ut i elva enn i dag. Om kanten mot elva skal utføres 
med samme type lave granittmur som i dag, eller om terrenget bare kan skråne, er ikke 
avklart. Ut fra en foreløpig vurdering fra geotekniker, antas utfyllingen å ha positiv effekt for 
stabilitet, men må sees nærmere på i byggeplanfase.  

På begge sider av den nye brua vil det bli et område der gang- og sykkelveger møtes. For å 
unngå at dette blir områder som framstår som store, utflytende kryss, er det planlagt en 
liten plass der gangvegene møtes. Det blir en slik plass på østsiden av brua, og en på 
vestsiden. Plassene kan ha belegg av rød granitt, tilsvarende som på Øvre Sund bru, for å 
videreføre materialbruken i Elveparken og Holmennokken. På østsiden etableres det i også 
en snarvei opp til brua, se figur 5-10. 
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Figur 5-10 Skissen viser området der gang- og sykkelveier møtes på østsiden av brua på Bragernes. 

På vestsiden vil det eksisterende offentlige toalettbygget bli berørt. Dette samlokaliseres 
med teknisk utstyr i forbindelse med brua, se kapittel 5.7. Bygget plasseres slik at det 
danner en visuell skjerm mellom stranda og gata i bakkant.  

Holmen  
Utvidelsen av Holmenbrua medfører at parkanlegget på Holmennokken blir berørt. En 
eksisterende terrengform som skiller parken fra vegen må fjernes. Her blir det i stedet en 
slak skråning ned mot en ny gang- og sykkelveg. Det plantes trær for å gjenskape en visuell 
skjerm mellom parken og brua. 

Den store terrengformen sentralt i parken bevares, men omformes noe på nordsiden slik at 
det blir plass til ny gangveg langs elvekanten. Dette vil gi en kortere forbindelse fra den 
andre siden av Holmen og ut på tuppen av Holmennokken.   

Under brua og litt ut på hver side etableres en stor plass. Denne kan utformes som en «kai», 
og det kan etableres sittemurer i bakkant av plassen at utsikten mot elva kan nytes. Under 
brua er det tenkt betongdekke på plassen, mens de delene av plassen som er utenfor brua 
kan være i granitt. At det benyttes to ulike belegg vil bidra til å dele opp det store 
plassarealet. 

Det er planlagt trapper parallelt med landkarene. Dette blir en mulig snarveg for gående som 
skal krysse under brua. 

Det er også lagt til rette for at det kan bygges en ny gang- og sykkelveg videre østover langs 
elva på Holmen. Denne vil ikke bli bygget som en del av dette prosjektet, se figur 5-11. 
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Figur 5-11 Landskapsplan ved bruas landingsområde på Holmen 

5.7 Offentlig toalett og pumpehus 

Nåværende toalett 
Dagens kommunale toalett må rives eller flyttes fordi brua etableres der toalettet er plassert. 
Det har vist seg vanskelig å flytte toalettet, og et nytt toalettbygg er derfor planlagt.  

Nytt toalett 
Nytt toalettbygg etableres noe lenger nord og legges inntil gangvegen nær badestranden. 
Toalettet foreslås utført med fasader i glass som toalettet på Bragernes Torg. Dette vil gjøre 
at funksjonen til bygget er gjenkjennelig.  

Pumpehus 
De tekniske installasjonene for pumpeanlegget må legges over maksimal vannstand. Bygget 
kan med fordel legges sammen med eller som del av toalettbygget, se figur 5-12.  

Fremtidig gang- og 
sykkelveg 
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Figur 5-12 Eksempel toalett og pumpehus med glassfasader  

5.8 Statlig sikra friluftsområde 

I planområdet og omliggende område er det arealer som har kategorien Statlig sikra 
friluftsområder. Dette er områder der kommuner og friluftsråd kan kjøpe eller inngå avtaler 
om varig eller langvarig bruksrett til viktige friluftslivsområder. På den måten sikres 
tilrettelegging og bruk til friluftsliv for allmennheten. Det er en forutsetning for sikringen av 
områdene at de ikke kan omdisponeres til andre formål uten samtykke fra Miljødirektoratet. 
Figur 5-13 viser oversikt over slike områder i nærheten av Holmenbrua. Områdene det 
gjelder er i dag del av Elveparken og Fjordparken. 

 

Figur 5-13 Oversikt over Statlig sikra friluftsområder ved og i nærheten av Holmenbrua 
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Ved midlertidig omdisponering av arealer skal det settes opp avtale som regulerer 
forholdene mellom partene (Drammen kommune og Statens vegvesen). For statlig sikra 
friluftsområder som eies av kommune/interkommunalt friluftsråd skal slik avtaler 
godkjennes av fylkesmannen.  

5.9 Universell utforming 

Tiltaket skal oppfylle krav til universell utforming for nye anlegg. 

6 Konsekvenser av planforslaget  

6.1 Byggekostnader  

Det vil bli foretatt et kostnadsanslag etter ANSLAG-metoden når forslag til detaljregulering 
har vært på offentlig ettersyn. Anslagsmetoden er et kvalitetssikret kostnadsoverslag som 
skal legges til grunn for videre prosjektstyring og usikkerhetshåndtering i prosjektet. Fra 
Samferdselsdepartementet er det gitt styringsmål for prosjektet. Det forventes at ny 
Holmenbru holder kostnadene som angitt i NTP 2018-29. 

6.2 Støy  

Dagens situasjon  
Det er ingen støyfølsomme bygninger i planområdet, men noen sør og nord for dette. 
Nærmeste støyfølsomme bygninger i sør har avstand over 300 meter til Holmenbrua. 
Bygningene er hovedsakelig støyutsatt fra E18 og Strømsøbrua. Nærmeste støyfølsomme 
bygninger i nord ligger på grensen til planområdet. Bygningene er høye blokker som 
skjermer bygninger som ligger bak for støy.  
 
Konsekvenser av tiltaket 
Det er gjort støykonsekvensutredning i forbindelse med ny Holmenbru. Støyberegningene 
ble utført for dagens situasjon med eksisterende brugeometri og fremskrevet trafikk til år 
2030, og for alternativ 1 med ny brugeometri og fremskrevet trafikktall til år 2030. 
Nærmeste støyfølsomme bygninger til planområdet ligger i et boligfelt nordvest for 
planområdet. Tabell 6-1 viser antall støyutsatte beboere for innendørs støynivå over 30 dB 
og 38dB. Som vist i denne tabellen vil antall støyutsatte beboere være likt uansett ny bru 
eller ikke.  

Tabell 6-1 Antall støyutsatte beboere med innendørs støynivå over 30 dB og 38dB 

 Dagens 
situasjon 

Fremtidig 
situasjon med 

dagens bru 

Ny bru uten 
tiltak  

 

Ny bru med 
tiltak  
(tett 

vegrekkverk) 
Antall støyutsatte 
beboere, Lp,A,24h ≥ 30 dB 

 
638 

 
638 

 
638 

 
638 

Antall støyutsatte 
beboere, Lp,A,24h ≥ 38 dB 

 
375 

 
375 

 
375 

 
375 
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Tabell 6-2 viser at antall støyutsatte beboere være likt for dagens situasjon, fremtidig 
situasjon med dagens bru med og uten skjermingstiltak. Planlagte skjermingstiltak er tett 
vegrekkverk med høyde 1,2 m for å ta hjulstøyen. For mer informasjon, se vedlegg 1. 

Tabell 6-2 Oversikt over innendørs lydnivå for bygning 

 

 

Støy på gang- og sykkelveg 

Klima- og miljødepartementets T-1442/2016, Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, stiller ingen støykrav til gang- og sykkelveger. Dimensjoneringsklasse H6 
forutsetter at løsninger for gange og sykkel skal løses via lokalt vegnett (se kapittel 5.1).  

Tatt i betraktning at det i dette tilfellet er gitt fravik for å legge gang- og sykkelanlegget i 
tilknytning til brua, er det ønskelig å skjerme gående og syklende for vind og støv når 
trafikkmengdene på brua er ca. 22 000 (2016) med betydelig andel tungtrafikk (10%). 
Andelen tyngre kjøretøy vil også øke etter at den nye brua er åpnet, siden dagens bru har 
begrenset aksellast (Bk 10/50). Den planlagte vindskjermen vil, i tillegg til å bedre 
reiseopplevelsen for gående og syklende, også redusere støy. 

6.3 Luftkvalitet 

Dagens situasjon  
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, gir anbefalinger om 
hvordan luftkvalitet bør håndteres av kommunene i arealplanleggingen. Retningslinjen 
inneholder grenseverdier som i stor grad samsvarer med nasjonale mål. De nasjonale målene 
angir et langsiktig, nasjonalt ambisjonsnivå for lokal luftkvalitet, og sier hvor god luftkvalitet 
regjeringen ønsker å oppnå. Formålet med retningslinjen er å sikre, og legge til rette for, en 
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langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. 
Retningslinjen kommer til anvendelse bl.a. ved etablering eller utvidelse av veganlegg som 
kan påvirke luftkvaliteten vesentlig.   

For svevestøv (PM10) i T-1520 er det angitt en anbefaling for henholdsvis gul og rød sone 
som kan overskrides inntil 7 dager pr. år (markert som "8.høyeste døgnmiddel"); nasjonale 
grenseverdier for PM10 inkluderer en grense for årsmiddel og døgnmiddel. For NO₂ er det i 
T-1520 angitt en grenseverdi for gul og rød sone som vinter- og årsmiddel. Nasjonale 
grenseverdier for nitrogendioksid, NO₂, inneholder en grense for årsmiddel og timemiddel. 
Verdiene for henholdsvis gul og rød sone i T-1520 og nasjonale grenseverdier fremkommer 
av tabell 6-3. For mer informasjon, se vedlegg 2. 

Tabell 6-3 Anbefalte grenser for luftforurensning ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse (T-
1520) og nasjonale grenseverdier for PM10 og NO2 (forurensningsforskriften)  

 

Dagens situasjon viser at store deler av området rundt Holmenbrua ligger i gul sone. Deler 
av området ligger også i rød sone i forhold til sonegrensene i T-1520. Dette gjelder 
hovedsakelig for NO₂, se figur 6-1. Figur 6-2 viser dagens situasjon 2015, som viser 
utbredelsen av svevestøv (PM10). 

 

Figur 6-1 Dagens situasjon som viser utbredelsen av rød sone for NO2, årsmiddel. Rød farge er 
konsentrasjoner over 40 ug/m3, lilla er konsentrasjoner mellom 30 og 40 ug/m3. 
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Figur 6-2 Dagens situasjon 2015 som viser utbredelsen av svevestøv (PM10), årsmiddel.  Gul er 
konsentrasjon mellom 35 og 50 ug/m3. Lilla er konsentrasjon mellom 30 og 35 ug/m3. 

 
Konsekvenser av tiltaket 
Utredningen er gjennomført i henhold til retningslinje T-1520/2012, 
forurensningsforskriften kapittel 7, om lokal luftkvalitet, og Statens vegvesens Håndbok 
V712, Konsekvensanalyser. Beregningene er gjennomført for dagens situasjon og 
framskrevet til år 2030. Det er ikke vesentlig forskjell mellom referansesituasjonen og 
forslag til reguleringsplan for Holmenbrua (fremskrevet situasjon).  

Som følge av bedre motorteknologi og renere brensel er utslippene av både PM10 og NOx i 
eksosen mye lavere i 2030 sammenlignet med i dag, se figur 6-3 og 6-4. Sekundærutslipp 
fra piggdekkbruk og slitasje (veg, bremse og dekk) vil fortsatt være en betydelig PM10-
utslippskilde i framtiden. 
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Figur 6-3 Fremskrevet situasjon 2030 som viser ingen utbredelse av rød sone for NO2, årsmiddel.  Lilla 

farge er konsentrasjoner mellom 30 og 40 ug/m3. 

Beregningene for framskrevet situasjon (år 2030) viser at gul sone kun berører deler av 
området nord fra brua. Dette gjelder bare PM10. Ingen områder ligger i rød sone, se figur 6-
4.  

Utbredelsen av gul sone nordvest for brua berører enkelte bygg innenfor kategorien følsomt 
arealbruk (boliger). Utforming og plassering av boligene gjør derimot at de er best mulig 
skjermet mot luftforurensning fra vegtrafikken.  

 

Figur 6-4 Fremskrevet situasjon 2030 som viser utbredelsen av PM10. Gul er konsentrasjon mellom 35 
og 50 ug/m3. Lilla er konsentrasjon mellom 30 og 35 ug/m3. 
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Målsetningene for å redusere luftforurensningen ligger forankret i nasjonale mål. De 
nasjonale målene gjelder for hele landet, men forurensningsproblemet er størst i byene. 
Siden målsetningene settes nasjonalt, gjennomføres tiltak på nasjonalt nivå, for eksempel 
reduksjon av piggdekkandel. Kommunen kan også gjennomføre tiltak i perioder med høye 
målte konsentrasjoner, for eksempel kjørerestriksjoner. 

6.4 Risiko, sårbarhet og sikkerhet- ROS-analyse 
Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert følgende risikoer av betydning: 

Risiko for personskade 
Ustabile grunnforhold og kvikkleire på Bragernessiden og ut i Drammenselva er ansett som 
risikofylt. Videre grunnboringer er nødvendig for å kunne avgjøre tiltak. Fylling i forbindelse 
med ny kulvert vil kunne øke den totale stabiliteten i området.  

Risiko for skade på miljø 
Det er ikke ansett noen større risikoer ved prosjektet som vil påvirke miljøet.  

Risiko for skade på samfunnsfunksjoner  
Eventuelle ras eller kvikkleireskred vil kunne ødelegge vegsystemer, vannledninger og 
strømtilførsler.  

Det er plassert en vannledning i nærheten av eksisterende Holmenbrua. Denne må ikke 
skades under anleggsdriften.  

ROS-analysen har ikke vist at området er uegnet for de tiltakene som er foreslått. Det må 
likevel utvises aktsomhet, særlig i forbindelse med grunnforholdene. 

Tiltak som omfatter anleggsfasen behandles videre i SHA-plan (sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø) og YM-plan (ytre miljø) som utarbeides i byggeplanfasen. 

6.5 Trafikkbelastning  

Dagens situasjon 
Drammen (Buskerudbyen) er et bilbasert område med høy andel bilturer. Bilturene er korte 
og bilistene har i tillegg god tilgang til gratis parkering. Den sterke befolkningsveksten frem 
mot 2030 vil forverre dagens situasjon hvis det ikke gjøres tiltak, derav satsing på kollektiv, 
gående og syklende (Byutredning Buskerudbyen, rapport nr. 302-2017). 

Data for biltrafikk er hentet fra NorTrafWeb. Tellepunktet viser ÅDT i 2016 er 22000 kjt/d, 
og det er 3,45% økning siden 1999. Andel tungtrafikk i 2016 er 10%. Se tabell 6-4.  

Trafikkmengden på Holmenbrua har vært stabil i de siste 20 årene. Bybrua ble stengt for 
privatbiltrafikk i juni 2012, men det har ikke ført til særlig økning av trafikk på Holmenbrua. 
Det antas at åpning av Øvre sund bru og bedre tilrettelegging for kollektiv og 
gående/syklende over Bybrua, har fordelt trafikken som før gikk over Bybruen. 
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Tabell 6-4 Årsdøgntrafikk (ÅDT) Holmenbrua  

År ÅDT (kjt/d) Andel  Tungtrafikk 
2016 22000 10% 
2011 21115 11% 
1999 19636 10 % 

Variasjon i timetrafikk viser at ettermiddagsrush kl.15-17 har større trafikk enn 
morgenrushet kl.07-09.  

Rundkjøringen på Holmen har i dag to felt i hele rundkjøringen. Nesten all trafikk i dette 
krysset går mellom Strømsø- og Holmenbrua. Bortsett fra tidsrommene for morgen- og 
ettermiddagsrushet, er det sjeldent kø i denne rundkjøringen.  

Hovedstrømmen i dag er strekningen Holmen – Brakerøya. Rundkjøringen på Bragernes har 
to felt hele veien.  Det er i dag en del trafikk, men køen begrenser seg stort sett til tider 
rundt morgen- og ettermiddagsrushet. For mer informasjon, se vedlegg 8. 

Trafikkavviklingen under morgenrushet er god under normalsituasjon. I ettermiddagsrushet 
er det store forsinkelser og kø i tre av fire tilfarter i rundkjøringen på nordsiden av 
Holmenbrua. Tilfarten over Holmenbrua har god flyt. Figur 6-5 indikerer normal kølengde i 
ettermiddagsrush. Heltrukket rød linje viser normal minimumskølengde i makstimen under 
ettermiddagsrush, mens stiplet linje viser variasjon i kølengden. Fra Strandveien vest kan 
køen starte «midt» på Aass Bryggeribygget. Fra Strandveien øst kan kø i venstrefelt starte 
ved Brakerøyarundkjøringen. I Prins Oskars gate kan køen starte fra Engene. Figur 6-6 viser 
forsinkelser i omliggende vegnett i ettermiddagsrush. 

 

Figur 6-5 Normale kølengder i ettermiddagsrush 
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Figur 6-6 Forsinkelser i vegnettet en typisk ettermiddag. Kilde: www.maps.google.no 

Konsekvenser av tiltaket 
Trafikale effekter under morgenrush er ikke vurdert da det er lite forsinkelser i denne 
perioden. Trafikale effekter under ettermiddagsrushet er vurdert, men som følge av 
stillestående trafikk/kø i flere tilfarter vil ikke en «normal» kapasitetsberegning gi fornuftige 
resultater.  

Bygging og ferdigstillelse av ny fire feltsveg Bjørnstjerne Bjørnsonsgate parsell Telthusgata – 
Jernbanegata/Kreftings gate kan gi noe dårligere avvikling og redusert kapasiteten i dette 
området. Dette skyldes at flere gjennomgående bilister i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate kommer 
gjennom på en grønnperiode når det etableres to gjennomgående kjørefelt mot Bangeløkka. 
Dette kan igjen gi noe dårligere avvikling av Telthusgata. For øvrig endres ikke kapasiteten 
mot i Bjørnstjerne Bjørnsons gate mot Bangeløkka i byggeprosjektet, slik at kapasiteten for 
dette prosjektet er omtrent uendret mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate.  

Figur 6-7 nedenfor viser antatt kjøremønster mot Strømsø over ny Holmenbru.  
Gjennomgående trafikk på rv. 282 mot Strømsø/Holmen (rød stiplet linje) viser 
kjøremønsteret som antas. Bilistene fra Brakerøya mot Strømsø antas å foreta veksling på 
Holmenbrua. Enkelte bilister vil trolig benytte venstrefeltet til rundkjøring på Holmen og 
kjøre «en runde» i rundkjøringen for å redusere reisetiden.   
Ny Holmenbru vil trolig medføre at feltvekslingene mellom bilister fra rv. 282 Strandveien og 
Prins Oskars gate/Strandveien som i dag skjer i sirkulasjonsarealet i rundkjøring vil skje på 
Holmenbrua istedenfor. Denne endringen ved feltskifte på brua kan gi noen 
trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til feltskifte med lastebiler fra høyre felt til venstre felt. 
Dette gjelder spesielt i de situasjonene der det er motorsykkel/moped i høyre felt i 
blindsonen til lastebilene.   

Endringen i kjøremønster vil medføre at det blir mindre vekslinger inne i selve 
rundkjøringsarealet. Det må fortsatt forventes saktegående trafikk over Holmenbrua, men 
det antas bilister fra Strømsø sentrum (grønn stiplet linje) mot Brakerøya/E18 vil ha 
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tilsvarende avvikling og de samme utfordringene som i dag. Om trafikkflyten til 
gjennomgående trafikk på rv. 283 (rød stiplet linje) periodevis blir god vil det i disse 
periodene bli noe vanskeligere kjøreforhold/avvikling for gjennomgående bilister på 
Strandveien (grønn stiplet linje). Om det blir dårligere avvikling for denne bevegelsen vil 
noen trafikanter endre vegvalget og trolig benytte Tomtegata. 

 

Figur 6-7 Antatt kjøremønster og trafikantadferd 

Bilister fra Strandveien og Prins Oskars gate som skal mot E18 Oslo, må skifte felt i utfarten. 
Løsningen legger opp til at det trolig blir flere feltskifter i utfarten. Dette kan medføre 
samme trafikksikkerhetsutfordringer med feltskifte for lastebiler som nevnt tidligere.   

Trafikanter fra Holmenbrua mot Brakerøya vil med filterfeltet og fjerning av gangfeltet få noe 
bedre avvikling enn dagens situasjon da denne trafikkstrømmen ikke har noen 
konfliktpunkter de må vike for. Antageligvis gir filterfeltet mindre besparelser da det er lite 
forsinkelser i dag, både i morgen- og ettermiddagsrush.   

Trafikk mot Holmen vil få noe raskere avvikling, men dette avhenger av hvordan fletting fra 
venstre til høyre felt skjer.   

Oppsummering 
Kapasiteten til brua antas tilnærmet uendret med løsningen som er vist. Ny Holmenbru vil gi 
noe raskere avvikling for trafikken da fotgjengere er foreslått planskilt. 
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6.6 Kjøretøy 

Dagens situasjon 
I dag er det restriksjoner på større kjøretøy med aksellast mer enn 10 tonn og totalvekt 50 
tonn. Kjøretøy som er tyngre må kjøre via Bangeløkka og over Strømsøbrua til Holmen.  
 
Konsekvenser av tiltaket 
Ny bru dimensjoneres for 60 km/ t, dimensjoneringsklasse H6. På grunn av omliggende 
vegsystem og den korte strekningen ny bru utgjør, vil fartsgrensen sannsynligvis ikke være 
mer enn 50 km/t på brua. På ny Holmenbru vil det ikke lengre være restriksjoner for tyngre 
kjøretøy. Normalprofil for kjørevegen og gang- og sykkelarealet er vist i figur 5-2, kapittel 
5.1. 
Sørgående to felt på Holmenbrua vil møte rundkjøringen og deretter et felt på Strømsøbrua. 
På Holmenbrua er det lagt opp til at høyre kjørefelt skal videre mot Strømsø, mens venstre 
kjørefelt skal mot Holmen, se figur 6-8.  

 

Figur 6-8 Kjøremønster mot Holmen og Strømsø  

På Bragernes vil venstre kjørefelt føre mot Prins Oscars gate og innover mot sentrum, og 
høyre felt vil følge rv. 282 mot Lier og E18, se figur 6-9. 
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Figur 6-9 kjøremønster mot Bragernes (t.h) og Lier  

6.7 Kollektivtransport 

Dagens situasjon 
Det går i dag ingen kollektivtrafikk i rute over Holmenbrua. De aller fleste bussrutene går 
over Bybrua. Bybrua er stengt for vanlig persontrafikk slik at bussene kan krysse 
Drammenselva uten å måtte stå i samme kø som resten av trafikken. 

Konsekvenser av tiltaket 
Ny bru skal bygges med fire kjørefelt. Dette legger til rette for å ha muligheten til å reservere 
ett felt i hver retning til kollektivtrafikk, slik at framtidige bussruter mellom Bragernes og 
Strømsø via Holmen får god framkommelighet.  

6.8 Gående og syklende 

Dagens situasjon 
Det er i dag et ensidig fortau på Holmenbrua, se bilde 6-1. Fortauet er relativt smalt og 
benyttes av myke trafikanter i begge retninger. Et fortau er først og fremst et tilbud til 
gående, men de fleste syklister velger her å bruke fortauet. Dette kan føre til konflikter 
mellom gående og syklende som har ulik hastighet. De gående og syklende blir i tillegg 
utsatt for støy, forurensing og snøslaps fra bilene som passerer. Det smale fortauet er også 
vanskelig å brøyte med ordinært utstyr. Dette medfører utrygge forhold både for myke 
trafikanter og kjørende på vinterstid. I dag krysser gående og syklende i plan ved 
rundkjøringene i hver ende av brua.  
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Bilde 6-1 Fortau på Holmenbrua 

I dag er det er gang- og sykkeltilbud langs elva på nord- og sørsiden samt på tvers over 
bruene Holmen og Strømsø. Figur 6-10 viser dette tilbudet. 

Drammen kommune planlegger også turveg på nordsiden av Holmen mot Holmenbrua. I 
tillegg sees det blant annet på ny bruforbindelse fra Brakerøya til Holmen (figur 6-10). 
Denne brua er planlagt for gående og syklende, samt utrykningskjøretøy og eventuelt 
kollektiv med direkte forbindelse inn på nytt sykehusområde. 

I dag er det kryssing tre steder i direkte tilknytning til rundkjøringen på Bragernes, samt 
krysssing ved St. Hallvards gate. Ved rundkjøringen på Holmen er det to 
fotgjengeroverganger. For begge situasjoner se bilde 6-2. 

Figur 6-10 Oversikt over dagens og fremtidig gang- og sykkelvegsystem 
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Bilde 6-2 Kryssing for fotgjengere ved rundkjøringen på Bragernes og ved rundkjøringen på Holmen 

Konsekvenser av tiltaket 
I forkant av løsningsvalg ble det utarbeidet et forprosjekt som skulle konkludere med hvilken 
løsning som er mest hensiktsmessig for gående og syklende. Det ble brukt tre kriterier for å 
vurdere de seks løsningsalternativene i forprosjektet:  

 Brukervennlighet  
 Funksjonalitet  
 Beslaglagt areal og anleggsgjennomføring.  

Konklusjonen fra forprosjektet er at det anlegges et tosidig gang- og sykkelanlegg på ny 
Holmenbru. Dette medfører at gående og syklende vil få et trafikksikkert, effektivt og 
kapasitetssterkt system over brua. Det vil være planskilte krysninger på begge sider av brua.  

Forprosjektet for gang- og sykkelalternativer ble behandlet i Drammen bystyre 28.11.2017. 
Bystyret fattet følgende vedtak: 

1. Drammen kommune tar til orientering Statens vegvesens anbefaling i rapporten «Rv. 
282 Holmen bru. Forprosjekt gang- og sykkelalternativer».  

2. Rapportens anbefalte alternativ 6 legges til grunn for videre arbeid med 
reguleringsplanen for Rv. 282 Holmen bru. Alternativet innebærer sykkelvei med 
fortau på ny Holmen bru både på oppstrøms og nedstrøms side av brua (tosidig 
løsning).  

Forprosjektet ligger som vedlegg 3 til planbeskrivelsen. Figur 6-11 viser gang- og 
sykkelanlegget som er del av detaljreguleringen for Holmenbrua. Løsningen viser et tosidig 
tilbud og gir betydelig bedre kapasitet for myke trafikanter 
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Figur 6-11 Oversiktsbilde for ny situasjon på Holmenbrua 

Gang- og sykkelsystemet vil være logisk og gi en opplevelse av effektiv reiseveg mellom alle 
aktuelle målpunkt. Et tosidig system vil gi færre konflikter mellom gående og syklende i 
kryssene. Dette er også den mest fremtidsrettede løsningen med hensyn på byutviklingen 
Drammen kommune står ovenfor. Løsningen er robust med tanke på ulike 
løsningsalternativer for fremtidig Strømsø bru, eventuelt separat gang- og sykkelbru fra 
Holmennokken til Strømsø. 

6.9 Nærmiljø og friluftsliv, inkludert hensyn til barn og unge 

Dagens situasjon 
Elveparken, Fjordparken og Holmennokken er svært viktige anlegg for friluftsliv og lek for 
hele Drammen by. Deler av områdene er i tillegg statlig sikrede friluftsområder, se figur  
5-13 i kapittel 5.8. Holmenbrua knytter Holmennokken sammen med både Elveparken og 
Fjordparken.  
 
Leke- og oppholdsområder 
Elveparken og Fjordparken er områder som er mye brukt på fritiden. Parkene er 
sentrumsnære og tiltrekker folk i alle aldersgrupper. Elveparken og Fjordparken benyttes 
mye i sommerhalvåret, se bilde 6-3. Barn og unge sykler hit, leker, spiller sandvolleyball og 
bader. Mindre barn leker her under foreldres oppsyn. På vinterstid brukes områdene mer 
som turområder og ikke like mye som oppholdsområder.  
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Bilde 6-3 Bilder fra Elveparken, t.v. og Fjordparken (foto: Statens vegvesen)   

Holmennokken er også et populært oppholdssted i sommerhalvåret for ungdom og voksne. 
Barn oppholder seg ikke her uten tilsyn fra voksne. I Drammen er det tradisjon å arrangere 
St.Hans feiring på Holmennokken hvert år, se bilde 6-4. Vinterstid er det lite aktivitet på 
Holmennokken.  

 

Bilde 6-4 Feiring av St. Hans på Holmennokken (foto dt.no) 

Det er mye ferdsel til fots og på sykkel både i Elveparken og Fjordparken. Parkområdene er 
attraktive arealer for barn og unge som her kan utfolde seg fritt på lekearealer og strender. 
Det er også mange som benytter Holmenbrua for å komme seg over til Holmennokken og 
videre til Strømsø. I dag er kryssingen over Holmenbrua fra Bragernes til Holmennokken en 
lite attraktiv del av parkdraget. På det smale fortauet er gående og syklende tett på 
biltrafikken med støy, støv, vannsprut med mer, og brua innbyr ikke til annet enn 
transportetapper. Det finnes ikke noe annet tilbud for kryssing av elva i nærliggende 
område. Nærmeste tilbud vil da være Bybrua ca. 1 km vestover. 

I kommuneplanens arealdel er Elveparken, Fjordparken og Holmennokken regulert til 
«Grønnstruktur», se figur 6-12. På Holmen er området som disponeres av Holmen 
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motorbåtforening også vist som en del av grønnstrukturen. Dette er et område som ikke er 
tilgjengelig for allmenheten i dag, men Drammen kommune har planer om å anlegge en 
turveg eller gang- og sykkelveg langs elva her en gang i fremtiden. Gang- og 
sykkelsystemet på ny Holmenbru vil da kunne knytte seg til dette.  

 

 
Figur 6-12 Utdrag fra kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanen sier at videre prosesser må sikre og styrke tverrforbindelsen over elva 
mellom Bragernes–Holmenokken–Strømsø. 

Verdivurdering 
Parkområdene er gitt stor verdi. Verdien er satt på bakgrunn av at dette er et grøntområde 
som brukes av mange. 

Strandveien oppstrøms Holmenbrua, Holmenbrua og Strømsøbrua er gitt middels stor verdi 
fordi de knytter sammen områder med stor verdi, og er dermed en del av grøntstrukturen. 

Strandveien nedstrøms Holmenbrua er gitt liten verdi for nærmiljø og friluftsliv, siden denne 
kun er tilgjengelig for kjørende. Området til Holmen motorbåtforening er også gitt liten verdi 
siden området ikke er allment tilgjengelig. Oversikt verdivurdering er gitt i figur 6-13. 
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Figur 6-13 Verdivurdering av tema nærmiljø og friluftsliv 

Konsekvenser av tiltaket 
En oppgradering av gang- og sykkelsystemet over og på tvers av Holmenbrua vil styrke 
tverrforbindelsen mellom Bragernes-Holmennokken-Strømsø. Andre alternative 
kryssingsmuligheter er utredet i et eget forprosjekt, vedlegg 3. 

For barn og ungdom vil tilgjengeligheten mellom Bragernes og Holmennokken øke med ny 
Holmenbru. Tilbudet vil være sikkert og mer effektivt ved fysisk skilt kjørebane og gang- og 
sykkelsystem.  

Støybildet rundt Holmenbrua i dag er påvirket av trafikk på brua og omkringliggende veger. 
Det er Fjordparken (nedstrøms Holmenbrua) som er mest støyutsatt siden parken ligger tett 
på rv. 282. Denne veien er ikke en del av prosjektet for ny Holmenbru. Støybildet for 
omgivelsene vil ikke endres som følge av bygging av ny bru. For mer informasjon, se 
støyutredning vedlegg 1.  

6.10 Landskapsbilde  

Dagens situasjon 
Bruas tilpasning til landskapet 
Drammen ligger i Drammensdalen og deles opp av elva som renner i bunnen av dalen. 
Drammenselva er sammen med åssidene det sentrale landskapselementet i byen, og er svært 
viktig for byens karakter. Bruene knytter byen sammen på tvers av elva, og er viktige for 
byens funksjon. Samtidig har også bruene betydning for landskapsbildet.  
 
Bruene forholder seg både til landområdene lokalt der de krysser, men også til hverandre. 
Bruene lenger oppe i elva ligger med god avstand til hverandre. For disse er det karakteren 
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til hver enkelt bru som er viktigst. I området der Holmenbrua krysser er det annerledes. Her 
ligger også motorvegbrua og jernbanebrua, og bruene har svært ulik karakter. I tillegg er 
retningen og høyden på bruene forskjellig, og dette skaper til sammen et uryddig visuelt 
bilde, se bilde 6-5. 

 
Bilde 6-5 Holmenbrua, motorvegbrua og jernbanebrua har ulik utforming, høyde og retning, og skaper 
til sammen et uryddig visuelt bilde. 

På et overordnet nivå har Drammenselva og det store landskapsrommet i Drammensdalen 
stor verdi. Den lokale verdien ved Holmenbrua er imidlertid liten og har et negativt samspill 
med de andre bruene i området. Eksisterende bruer reduserer dermed den visuelle verdien 
av elverommet noe, men bare lokalt. Skalaen til det overordnede landskapsrommet gjør at 
bruene på et overordnet nivå påvirker verdien i liten grad. Se bilder 6-6 og 6-7. 
 

 
Bilde 6-6 Detaljutformingen på dagens Holmenbru  
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Bilde 6-7 Sett fra avstand har dagens Holmenbru et lett visuelt uttrykk og påvirker ikke verdien av det 
overordnede landskapsrommet 

På begge sider av Holmenbrua er det i dag parkanlegg med stor landskapsverdi. På 
Bragernes kommer brua i land ved Elveparken, mens den på Holmen avsluttes i utkanten av 
parkanlegget på Holmennokken. Se bilder 6-8, 6-9 og 6-10. 

 
Bilde 6-8 Fra Elveparken mot Bybrua 

 
Bilde 6-9 Fra Elveparken mot Holmenbrua 
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Bilde 6-10 Holmennokken 

Reiseopplevelse for gående og syklende 
Det oppleves generelt stressende og ubehagelig å ferdes over Holmenbrua i dag. Brua har et 
relativt smalt fortau som deles av fotgjengere og syklister. Det er ofte vanskelig for syklister 
å komme forbi fotgjengere og trafikkstøyen er så høy at kommunikasjon vanskeliggjøres. 
Det er bare en lav fortauskant som skiller myke trafikanter fra biltrafikken, noe som gir liten 
trygghetsfølelse. Opplevelsen av å ferdes over brua er sterkt preget av nærhet til 
biltrafikken, med støy, støv og eksos. Dette overskygger den potensielt positive opplevelsen 
av å krysse elva, med fin utsikt til Elveparken, Holmennokken, byen og det store 
landskapsrommet som strekker seg oppover langs elva mellom åssidene. Nedstrøms brua er 
det mindre utsikt fordi motorvegbrua og jernbanebruene, sammen med høye bygninger på 
Holmen, sperrer av landskapsrommet ut mot fjorden.  

Vinterstid forringes reiseopplevelsen og fremkommeligheten for myke trafikanter ytterligere, 
med ofte dårlig brøytet fortau og sølesprut fra biltrafikken, bilde 6-11. Vind kan være en 
viktig faktor for reiseopplevelsen. Med kraftig vind kan det være både ubehagelig og 
vanskelig å ferdes over brua. Det høye betongrekkverket skjermer noe, men beskytter ikke i 
hodehøyde.  

Elveparken utgjør et positivt grønt landingspunkt i nordenden av brua, som tar godt imot de 
myke trafikantene. Parken på Holmennokken gir en «visuell pustepause» før neste etappe 
over Strømsøbrua.  

Videre på gang- og sykkelvegen østover på Bragernes er det normalt lett å krysse bilvegen i 
fotgjengerfeltet, krysningspunktet oppleves ikke som en barriere, men det kreves god 
oppmerksomhet for å ferdes trygt.  
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Bilde 6-11 Reiseopplevelsen for gående og syklende over Holmenbrua er i dag preget av nærhet til 
biltrafikk og dårlig framkommelighet 

Konsekvenser av tiltaket 
Bruas tilpasning til landskapet 
Holmenbrua utvides fra å være en smal og slank bru med bredde ca. 10 meter til en bredde 
på ca. 30 meter. Uansett hvordan den nye brua utformes, vil den bli mer dominerende i 
landskapet enn den gamle. Dette blir særlig synlig fra åssidene der brua oppleves ovenfra. 
Fjernvirkningen herifra vil dermed bli noe negativ i forhold til dagens situasjon. Skalaen på 
landskapsrommet i Drammensdalen er imidlertid så stor at brua til en viss grad vil 
absorberes av landskapet.  
 
Sett på nært hold, vil brua få en arkitektur og en detaljutforming som er betydelig bedre enn 
i dag. Nærvirkningen vil dermed bli forbedret i forhold til eksisterende. Samtidig vil den sett 
fra elvebreddene, og deler av elva, framstå som mer massiv enn dagens. Eksisterende bru 
har mange søyler, men disse er slanke og runde, og hindrer derfor ikke sikt i nevneverdig 
grad. Den nye brua har flate, brede søyler, og disse vil i skråvinkel oppleves som en vegg. 
Dette vil ha en negativ påvirkning sett fra Holmennokken og Elveparken. Sett fra bybrua vil 
det imidlertid ha mindre betydning, både fordi avstanden er stor og fordi søylene oppleves 
tilnærmet rett fra siden. Sett fra visse deler av elverommet vil brua altså bli en betydelig 
visuell barriere, og påvirkningen dermed negativ. 
 
Elveparken og parken på Holmennokken vil bli påvirket av den nye brua fordi den er bredere 
og dermed beslaglegger noe parkareal. I tillegg vil nye traseer for gang- og sykkelveger med 
planskilt kryssing også påvirke landskapsbildet både sett i nær- og fjernvirkning. De nye 
gang- og sykkelvegene er dobbelt så brede som eksisterende stier i parkområdene, og vil 
dermed ha en skala som ikke helt harmonerer med eksisterende. Det er forutsatt at 
parkområdene tilpasses den nye brua og istandsettes som vist på o-tegningene, datert 
07.03.18.  
 
Totalt sett vurderes ny Holmenbru å ha liten negativ konsekvens for landskapsbildet.  
 
 



Rv. 282 Holmenbrua, planbeskrivelse med konsekvensutredning 
-------------------------------------------------------------------------- 

43 
 

Reiseopplevelse for gående og syklende 
Den nye brua får brede arealer for gående og syklende på hver side, og disse blir adskilt fra 
biltrafikken med en skjerm. I tillegg får gående og syklende hvert sitt felt. Dette gjør at 
oppmerksomheten til myke trafikanter kan rettes mot omgivelsene i en helt annen grad enn i 
dag. Fra å ha fokus på å komme seg trygt over brua, vil en med den nye situasjonen kunne 
heve blikket og virkelig ta inn over seg den vakre utsikten til elva, byen og de grønne 
åssidene som strekker seg oppover langs Drammensdalen. Opplevelsen vil bli spesielt god 
på vestsiden med fri utsikt oppover dalen. På østsiden vil opplevelsen fortsatt bli noe 
forringet av at motorvegbrua, jernbanebruene og de høye bygningene på Holmen stenger 
sikten mot fjorden. 
 
De som skal krysse brua på tvers, vil på Bragernes passere gjennom en undergang under 
brua, mens på Holmen krysses det under brua. På Holmensiden vil det være fritt utsyn til 
elva, og reiseopplevelsen vurderes som svært god. På Bragernessiden vil undergangen være 
potensielt negativ for reiseopplevelsen fordi den blir lang og kan oppleves som utrygg på 
kveldstid. Opplevelsen vil være svært avhengig av hvordan utformingen av undergangen blir, 
og det forutsettes at det legges stor vekt på belysning og en generelt god detaljutforming.  
 
Totalt sett vurderes ny Holmenbru som svært positiv for reiseopplevelsen for gående og 
syklende. 

6.11 Trafikksikkerhet  

Tema trafikksikkerhet er omtalt i flere kapitler. Dette kapittelet er en oppsummering hvilke 
forbedringer forslag til regulering innehar. 

Dagens situasjon 
 I dag er det et smalt fortau på Holmenbrua. Holmenbrua har ÅDT på ca. 22000 og 

kjøretøyene ligger tett på fortauet, se bilde 4-2, kapittel 4. 
 Kryssing av vegen for gående og syklende skjer via fotgjengerovergang før hver 

rundkjøring, se bilde 6-2, kapittel 6.8. 
 Kjørende må være svært oppmerksom på mye trafikanter i krysningspunktene. 

 
Konsekvenser av tiltaket 

 Ny brua får brede arealer for gående og syklende på hver side. Disse blir adskilt fra 
biltrafikken med en vindskjerm som står på betongrabatt. I tillegg får gående og 
syklende hvert sitt felt. Normalprofil er angitt i figur 5-2, kapittel 5. 

 Kryssinger av vegen foregår i ny situasjon under brua. Dette medfører ingen konflikt 
mellom myke trafikanter og kjøretøy. 

 Ved fysisk adskilt system for gående og syklende mot kjørebanen blir 
trafikksikkerheten vesentlig bedre ivaretatt.   
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6.12 Naturmangfold 

Verdisettingen er basert på metoden i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. 

Dagens situasjon 
Fiskevandring 
Bragernesløpet er i en særstilling som vandringskorridor for fisk. Bragernesløpet danner en 
ferskvannskorridor som mange fiskearter sannsynligvis bruker for å komme til 
Lierelva/Linnesstranda og Drammensfjorden. Drammensfjorden har ferskvann/brakkvann i 
overflatevannet i store deler av fjorden. Fiskesamfunnene er spesielle med blanding av 
ferskvanns- og saltvannsfisk. Tidligere prøvefiske viser at tettheten av mange fiskearter er 
høy i indre deler av fjorden og i deltaområdet. For mer informasjon, se vedlegg 5. 

Naturmangfold 
Dette delta-elve-brakkvannsystemet har i sum svært stor verdi, se figur 6-14.  

Vassdraget, deltaområdet og gruntområdene med intakt kantvegetasjon har stor verdi 
knyttet til: 

 Naturtyper 
 Viltbiotoper 
 Ferskvannslokaliteter  
 Forekomster av rødlistearter 
 Komplekse fiskesamfunn 

Utover ovennevnte punker har selve Drammensfjorden også stor verdi. Landmiljøet er 
nedbygd eller påvirket på annen måte og har ikke samme store verdien. De reetablerte 
grøntarealene på østsiden av brua har noe verdi for naturmangfold. De åpne flatene brukes 
som raste- og hvileplass for svært mange fugl på trekk, spesielt i forbindelse med 
overvintring. For mer informasjon, se vedlegg 5. 
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Figur 6-14 Verdikart for temaet naturmangfold. Kartet viser to nivåer med verdi, ett nivå for 
naturmangfold generelt og ett nivå for verdi for undervannsenger (skraverte flater).  

Vannvegetasjon 
Graden av inngrep er stedvis svært høy og begrenser lokalt verdien på naturmiljøet. Dette 
gjelder også Bragernesløpet hvor hele strandsonen er utfylt og kunstig. Massefyllinger, hvor 
det har vært mudring og graving preger bunnarealet. Likevel ligger det en såle av god 
sandbunn der det avleires mudder og slam. Mudder og slam er substrat3 for en vegetasjon 
som produserer mye mat for fugl og fisk. Muligens kan naturtypen kvalifiseres som 
«undervannsenger». Denne naturtypen er svært dynamisk og kan fort reetableres, og 
styrkes, dersom det legges til rette for de prosesser som styrer disse naturtypene. Fordi slike 
økosystemer er meget dynamiske, vil de fort hente seg inn dersom det naturlige 
forstyrrelsesregimet og naturlige prosesser opprettholdes. Det er vanlig at flommer 
nullstiller denne dynamikken.  
 
Bunnarealene i planområdet er vurdert å ha middels stor verdi for temaet akvatisk 
vegetasjon på grunn av undervannsengene. For mer informasjon, se vedlegg 6. 
 
Konsekvenser av tiltaket 
Området der Holmenbrua ligger har ikke noen særskilt store verdier knyttet til naturtyper, 
viltbiotoper eller marine naturtyper. Planområdet har heller ikke konsentrasjoner av høyt 
rødlistede akvatiske arter. Likevel fungerer denne vegetasjonen og mudderbunnen her som 
produsent og levested for næringsdyr som er viktig for fugl og fisk i området. Denne 
funksjonen for området ivaretas. For mer informasjon, se vedlegg 6. 

                                               
3 Substrat: underlaget som en plante eller et dyr lever på. 
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Naturmangfoldloven 
Vurdering av påvirkning og konsekvens gjøres på grunnlag av kriteriene i Håndbok V712 
konsekvensanalyser (2017). 

Tiltakets påvirkning: Noe forringet 

Begrunnelse: Ny bru følger samme trasé som dagens bru og vil ikke medføre betydelig mer 
ulempe i driftssituasjon enn dagens bru. Det vil for øvrig bli nye pilarer i elveløpet og 
anleggsfasen vil påvirke elveløpet.  

Tiltakets konsekvens: Noe miljøskade for området. 

Begrunnelse: Undervannsenger har middels verdi og naturmangfoldet/vannmiljøet har svært 
stor verdi. Begge blir noe forringet. Konsekvensen blir derfor satt til noe miljøskade for 
tiltaket.  

Konsekvenser av tiltaket 
Økosystemer som deltaområdet rundt Holmen, er meget dynamisk. Økosystemet vil fort 
hente seg inn dersom det naturlige forstyrrelsesregimet og naturlige prosesser 
gjenopprettes etter inngrep og forstyrrelser. Det sedimenteres fort næringsrikt mudder på 
sandbunnen som danner grobunn for svært produktiv og verdifull vegetasjon. Vegetasjonen 
produserer mye mat for fugl og fisk som er viktig for økosystemet. Det er vanlig at flommer 
nullstiller denne dynamikken på landskapsnivå. Mange av artene knyttet til økosystemet er 
arealkrevende. Dette betyr at hele deltaet, nedre deler av elva og brakkvannsfjorden, må 
vurderes i tiltakssammenheng, og ikke mindre deler i landskapet. 

I driftsfasen vil tiltaket ikke endre på drivkreftene i økosystemet. Flomrelatert slamming er 
vanlig i slike økosystem og anleggsfasen vil derfor ikke medføre vesentlige negative 
konsekvenser. Det er viktig at bunnforholdene reetableres eller forbedres etter at anlegget er 
ferdig. 

Redegjørelse for naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper (§§ 8- 12) 

§§ 8 – 9 
Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet er vurdert på bakgrunn av opplysninger hentet 
fra Fylkesmannen i Buskerud, Naturbase og Artskart. Det er også gjennomført kartlegging av 
deltaområdet med tanke på forurensing i sedimenter og akvatisk biologi. Kartleggingen er 
gjort med fokus på området rundt dagens Holmenbru. Med utgangspunkt i tiltakets størrelse 
og karakter, anses dette som tilstrekkelig for å oppfylle nml § 8 om kunnskapsgrunnlaget og 
§ 9 om føre-var-prinsippet.  

§10 
Tiltaket berører en registrert naturtype direkte, undervannsenger. Naturtypen anses å være 
robust og vil greie å restaurere seg selv på sikt dersom forholdene legges til rette for dette. 
Det vurderes derfor at tiltaket ikke vil være i konflikt med nml § 10 om samlet belastning.  
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§§ 11 – 12  
Ved gjennomføring av tiltaket vil det bli lagt vekt på miljøvennlig løsninger i forbindelse med 
selve byggeaktiviteten. Det skal utarbeides beredskapsplaner mot akutt forurensing i 
anleggsfasen, sesongmessige restriksjoner i anleggsvirksomheten og tiltak i forbindelse med 
tilbakeføring og revegetering av sideterrenget. Aktuelle tiltak vil bli beskrevet nærmere i den 
videre prosessen, og innarbeidet i en egen plan for ytre miljø som vil bli utarbeidet for 
byggefasen (prosjektering og bygging). Kostnadene vil bli dekket av byggherre (Statens 
vegvesen) i henhold til § 11 i nml om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver. Med utgangspunkt i beskrivelsen av aktuelle tiltak ovenfor, vurderes også 
kravene i nml § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder å være oppfylt. 

6.13 Flom og skred 

Dagens situasjon 
I følge kommunens kart for samfunnssikkerhet, er det ikke noen faresoner som omhandler 
skred i området ved Holmenbrua.  
 
Områdene i nærheten av Drammenselva er utsatt for flom, se figur 6-15 som viser områder 
for 200-årsflom. Elveparken, Fjordparken og deler av rundkjøringen på Holmen vil bli 
liggende under vann ved 200-årsflommen.  

 

Figur 6-15 Oversikt 200-årsflom i området ved Holmenbrua 

Konsekvenser av tiltaket 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet en flommodell for ny situasjon i 
Bragernesløpet for 200-årsflom. Beregningene viser at det ikke blir noen endring av 
flomforholdene i Bragernesløpet ved ny bru i forhold til den eksisterende bru, se vedlegg 6 
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for mer informasjon. Deler av turområdet på Bragernes strand vil ligger under vann ved 200-
årsflommen, og det er akseptert at deler av nytt anlegg vil også ligge under vann ved 200-
årsflom. 

6.14 Grunnforhold  

Dagens situasjon 
Drammen kommune har stedvis utfordrende grunnforhold. Figur 6-16 viser områder med 
kvikkeleire, faregrad middels og risikoklasse 5. 

Fra tidligere arbeid i forbindelse med motorvegbrua er det også kjent at det er utfordrende 
grunnforhold i Bragernesløpet hvor boringer viser at det er langt ned til fjell.  

  

Figur 6-16 Oversikt kvikkleire i området ved Holmenbrua 

Kvikkleiresonens utstrekning vist i figur 6-16 ble endret i 2005 etter at NGI hadde utført 
supplerende grunnundersøkelser og vurderte stabiliteten i området. Figur 6-17 viser 
begrensing av faresonen. Årsaken til endret faresone er at de utførte undersøkelsene viser at 
dybden til kvikkleire er stor. 

Holmenbrua 
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Figur 6-17 Begrensning av faresonen (Holmenbrua ligger under tittelfeltet) 

På oppdrag fra Drammen kommune utførte NOTEBY (nå Multiconsult) grunnundersøkelser og 
vurderte fundamenteringsmetode for dagens Holmenbru. Grunnundersøkelsene var utført 
fra 5.10.1959 og 9.11.1959. Prøveseriene på Bragernessiden viser et øvre løs sand lag fra 
4m til 10m dybde, og leire og siltig leire nedover. Prøven tatt i elveløpet viser sand og fin 
sand til 15m dybde og leire videre nedover. Prøven tatt ved Holmen viser sand fra 1m til 
11m dybde, silt fra 11m til 16m dybde og fin sand fra 16m til 26 m dybde.  

Konsekvenser av tiltaket 
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Ny Holmen bru i Drammen kommune har 
vegteknisk seksjon utført grunnundersøkelser og foretatt geoteknisk vurdering i 
planområdet. I 2017 ble det utført nye undersøkelser utført for ny Holmenbru. 
Undersøkelsene viser sand lag mellom ca. 12 og 35 m dybde og siltig leire videre nedover. 
Mektigheten av sand øker mot Holmen. Antatt berg/berg dybde varier fra 47 m til 63 m til 
ca. midt i Bragernesløpet. Det ble ikke påtruffet berg videre mot Holmen i opptil 72 m 
dybde.  

Geoteknisk kategori settes til 2. Geoteknisk kategori må revurderes i neste planfase av 
prosjektet. Se vedlegg 7a for mer informasjon. 

Området nordvest for brua er tidligere kartlagt av NGI som kvikkleiresone. Det er ikke påvist 
kvikkleire med grunnundersøkelsene utført høsten 2017.   
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Utfyllinger i forbindelse med nordre landkar for ny Holmenbru, forbedrer områdestabiliten 
siden fyllingen virker som motfylling for skråningen mot nord. Av den grunn ble det fokusert 
på lokal stabilitet av den planlagte fyllingen på nordre landkaret. 

Fundamenteringsforhold 
Dagens Holmenbru er ei betongplatebru i 12 spenn. Brua har sirkulære søyler med diameter 
50 cm og 70 cm. Brua er fundamentert på svevende trepeler og lengden av pelene er mellom 
12 m og14 m, se figur 6-18. 

 

Figur 6-18 Dagens Holmenbru 

Ny Holmenbru  
Ny bru anbefales fundamentert på peler.  Valg av peler er avhengig av: 

 Grunnforhold 
 Dimensjonerende laster som opptrer i fundamentene 
 Anleggesteknikk 
 Naboforhold 

Det er vurdert om det er mulig å avvikle trafikken på eksisterende Holmen bru mens det 
bygges ei ny tofeltsbru ved siden av på nedstrøms side, for så å flytte trafikken over til den 
nye brua mens dagens bru rives og erstattes med ny bru. Erfaringer fra tidligere 
bruprosjekter langs Drammenselva har vist at peleramming har påvirket 
nabokonstruksjonene. Det er konkludert med at det er risiko for setninger og horisontale 
forskyvninger under fundamenteringsarbeid for ny bru, og at dette kan påvirke eksisterende 
bru. Derfor er løsningen med å bygge nær eksisterende bru mens trafikken går på den, valgt 
bort. I stedet er det valgt å etablere en midlertidig kryssing delvis på fylling og delvis på bru 
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et stykke nedstrøms for dagens bru. Trafikken flyttes dit i anleggsperioden. Dermed unngås 
risikoen beskrevet over. Se også kapittel 8.2. 

6.15 Kulturmiljø 

Dagens situasjon 
Innenfor planområdet er det gjort to funn av kulturminner, 
hvorav det ene regnes som et automatisk fredet funn. Det er 
en middelaldersk kniv, id. nr. 25492. Funn som er eldre enn 
Reformasjonen regnes som automatisk fredet. Dette funnet 
skal være gjort på land ved Holmennokken før utfyllingen, se 
figur 6-19. Det andre funnet er en krittpipe, id. 127862 og er 
funnet i Bragernesløpet. Krittpiper forekommer i norsk 
materiale fra tidlig 1600-tall og fram til slutten av 1800-tallet. 
Slike funn er etterreformatoriske og regnes ikke som 
automatisk fredet.  

Norsk Maritimt Museum har også vurdert potensialet for funn 
av skipsvrak, funn, kulturlag etc. som er eldre enn 100 år gamle (slike kulturminner er 
regnet som vernet etter kulturminneloven). Norsk Maritimt Museum har svart at de ikke har 
noe behov for maritime undersøkelser i forbindelse med plansaken.  

Drammen kommune har gjennomført en kulturminneregistrering for sentrum. Holmenbrua 
er ikke registrert med verneverdi i denne kulturminneregistreringen. Strømsø jernbanebru, 
som delvis omfattes av planområdet, er derimot vurdert til å ha svært høy verneverdi i denne 
kulturminneregistreringen.  

Konsekvenser av tiltaket 
Tiltaket ny Holmenbru medfører ingen konsekvenser for temaet kulturmiljø. 

6.16 Naturressurser 

Dagens situasjon 
Planområdet består av vann og kantsone til elva/deltaområde. Fiskeressurser er et relevant 
tema, men kun med hensyn til vandring. Det er tidligere registrert at både Bragernesløpet og 
Strømsøløpet er viktige vandringsveier for fisk. Det skjer ikke kommersiell fiske i denne 
delen av Drammenselva, dette foregår lengre opp i vassdraget. Arealressurskart over 
planområdet er vist i figur 6-20.  

Figur 6-19 ID 25492 
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Figur 6-20 Arealressurskart over området. Blått: vann. Rosa: Bebyggelse og samferdsel (Geovekst 
Norge)  

Konsekvenser av tiltaket 
Ny bru vil ikke medføre større ulempe for fiskevandring enn dagens bru. Fisken vandrer i 
både Bragernes- og Strømsøløpet i deltaområdet rundt Holmen. Det viktigste er å gjøre 
avbøtende tiltak i anleggsfasen som ivaretar miljøet for fisken.  

6.17 Sedimenter i Bragernesløpet 

Dagens situasjon 
I arbeidet med reguleringsplanen har det blitt utført sedimentundersøkelse, se vedlegg 4.  
Undersøkelsen viste at sedimentene i stor grad består av sand og grus. Ved graving, fylling 
og spunting må det likevel forventes noe oppvirvling og påfølgende partikkeltransport i 
strømningsretningen. 

Konsekvenser av tiltaket 
Undersøkelsen viser at forurensningsnivået er lavt i sedimentene, og partikkeltransporten vil 
derfor ikke føre til vesentlig forurensningsspredning. Litt avhengig av strømhastigheten er 
det også grunn til å tro at partiklene vil sedimentere relativt raskt etter oppvirvling. Det 
vurderes at det ikke er behov for spredningshindrende tiltak som for eksempel siltgardin4, 
og det er heller ikke behov for spesielle overvåkingstiltak. Tiltaket bør likevel vurdere 
tidspunktet for aktiviteter som kan føre til partikklespredning. Det bør i størst mulig grad 
unngås å gjennomføre slike aktiviteter i perioder for oppgang av anadrom5 fisk.  

                                               
4 Silt er en finkornet jordart (finere korn enn sand, men grovere enn leire). Siltgardin kan 
brukes for å fange opp silt som er virvlet opp i vann. 
5 Anadrome fisk er fisk som gyter og har yngelstadiet i ferskvann, men som vanligvis lever 
hele sitt voksne liv i saltvann, eksempelvis laks. 
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Oppsummering av forurensingsituasjonen er at innholdet av miljøgifter i sedimentene i 
undersøkelsesområdet gjennomgående er svært lavt. Med tanke på at sedimentene i stor 
grad består av grove fraksjoner som sand og grus, er dette som forventet. Det henvises til 
vedlegg 4 for mer informasjon.  

6.18 Ferdsel i Bragernesløpet 

Dagens situasjon 
Holmen motorbåtforening leier arealer av Drammen kommune. Området ligger i direkte 
tilknytning til dagens Holmenbru, se bilde 6-12. Under Holmenbrua er det frihøyde på 6 
meter slik at fritidsbåter kan passere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 6-12 Området til Holmen motorbåtforening 

Konsekvenser av tiltaket 
Det vil ikke bli noen endringer av dagens situasjon for ferdselen i Bragernesløpet når brua er 
ferdig bygget. Frihøyden vil fortsatt være 6 meter. Kystverket har satt som krav at ny bru 
skal ha seilingshøyde 6 m, og Kystverket må godkjenne ny bru gjennom en søknadsprosess. 
Utarbeidelse av reguleringsplan er første skritt i søknadsprosessen.  

Arealene til Holmen motorbåt blir vesentlig berørt av ny Holmenbru i anleggsfasen. Under 
bygging av Holmenbrua må motorbåtforening flytte for at det skal bli plass til midlertidig 
veg (kapittel 8.2, Trafikkavvikling i anleggsperioden). Det er ikke avklart om arealet som er 
igjen når anlegget står ferdig vil være tilstrekkelig for motorbåtforeningens virksomhet.  

6.19 Teknisk infrastruktur  

Glitrevannledningen krysser Bragernesløpet, men ny Holmenbru kommer ikke i konflikt med 
denne. 
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7 Måloppnåelse 
Prosjektet har følgende hovedmål: 

1. Opprettholde ringvegsystemet på rv. 282 ved å erstatte gammel bru med ny.  
o Forslag til detaljregulering for Holmenbru legger opp til to kjørefelt i begge 

retninger. Denne delen av ringvegsystemet opprettholdes og ny bru vil ikke 
ha restriksjoner for aksellast. Næringstransporten, som kommer øst på E18 
og i dag er for tung for å kunne bruke Holmenbrua vil, ved ny bru, slippe å 
kjøre via Bangeløkka og Strømsøbrua. Økt tilgjengelighet for 
næringstransport til/fra Holmen er også et av effektmålene i prosjektet. Ved å 
ha firefelts bru vil vegsystemet også bli mer robust i forhold til 
beredskapssituasjoner og ulykker på brua. Holmenbrua er også del av 
omkjøringsvegen for E18, og ny bru vil bedre situasjonen når det ikke lengre 
er begrensninger på aksellast. I dag må tyngre kjøretøy kjøre via 
Bragernestunnelen og Øvre Sund bru dersom E18 motorvegbrua må stenges. 
Ny bru vil gjøre ringvegsystemet mer forutsigbart siden stengning på grunn 
av vedlikehold vil opptre svært sjeldent. Å redusere vedlikeholdskostnader er 
også et effektmål i prosjektet. Statens vegvesen skal i sine løsninger velge 
materialer av god kvalitet og som er enkelt å vedlikeholde. 

2. Ny Holmenbru legger til rette for en framtidig bedre framkommelighet og god 
trafikksikkerhet på rv. 282 mellom Bragernes og Holmen.  

o Forslag til detaljregulering for Holmenbrua legger opp til en vesentlig bedre 
trafikksikkerhet på ny bru for alle trafikantgrupper. Gående og syklende vil ha 
et bredt profil å bevege seg på og være fysisk adskilt fra vegbanen. I tillegg er 
det planskilt kryssing for trafikantgruppen under brua på begge sider. Dette 
bidrar til økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet for gående og 
syklende.  

o For kjørende vil det være to felt i begge retninger og kjøreretningene vil være 
fysisk adskilt fra hverandre. Dette bedrer både framkommeligheten og 
trafikksikkerheten på brua. 

3. Bidra til å nå målet om at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og 
gange i byområdene. 

o Det legges opp til to felt i hver kjøreretning. Dette blir en kapasitetsøkning 
som kan komme kollektivtrafikk til gode ved behov for kollektivruter mellom 
Bragernes og Strømsø, via Holmen.  

o Gående og syklende får et bedre og mer effektivt system mellom Bragernes 
og Holmen. Et bedre system for gående og syklende vil også øke 
reiseopplevelsen. Både reiseopplevelse og effektivitet er effektmål i 
prosjektet, og dette vil bidra til økt andel gående og syklende i Drammen. 
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8 Gjennomføring av tiltaket 

8.1 Framdrift og finansiering  

I Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 ligger rv. 282 Holmenbrua inne med bevilgninger i 
første periode (2018-21). Antatt byggetid er fra 2021-2022. 

I Handlingsprogram 2018-2023 (2029) er det satt av 390 mill. kr (2018-kr) til prosjektet i 
statelige midler. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til delvis 
bompengefinansiering av prosjektet gjennom den planlagte bompengeordningen for 
Buskerudbyen (NTP -2018-2029, s. 283). Det er lagt opp til 50% brukerfinansiering.  

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden  

Drammen sentrum har allerede en trafikksituasjon som gir svært vanskelig avvikling når 
hendelser oppstår. I tillegg planlegges det for å bygge ny bybru i Drammen i samme 
tidsperiode som Holmenbrua, samt bygging av nytt sykehus på Brakerøya. Det betyr at 
kollektivaksen mellom Bragernes torg og Strømsø torg opphører i byggeperioden og busser 
må kjøre Øvre Sund bru. Dette kompliserer trafikkavviklingen ytterligere, og medfører at 
forbindelsen mellom Bragernes og Holmen må opprettholdes under byggingen av ny 
Holmenbru.  

Det har vært vurdert å bygge ny tofelts bru på østsiden (nedstrøms side) av eksisterende bru 
mens trafikken går på eksisterende bru. Deretter flytte trafikken over på den nye brua 
nedstrøms, mens dagens bru rives og erstatter den med ny. Det er imidlertid stor usikkerhet 
knyttet til om eksisterende bru vil tåle anleggsarbeidet på grunn av bruas konstruksjon og 
slitasje. Konklusjonen er at det beste vil være å anlegge en midlertidig kjøreveg på fylling og 
bru mellom Bragernes og Holmen, se bilde 8-1. Tyngre kjøretøy > Bk 10/50, må fortsatt 
kjøre via E18 og Bangeløkka for å komme til Holmen i anleggsperioden. For gående og 
syklende kan det bli anlagt en midlertidig løsning med egen separat bru mellom Bragernes 
og Holmennokken. Det ble tidligere vurdert om tilbudet til gående og syklende kunne være 
en del av den midlertidige kjørevegen, men deler av Fjordparken vil være stengt mellom 
Holmenbrua og Brakerøya på grunn av anleggsvirksomhet i forbindelse med bygging av nytt 
sykehus. Løsningene vil vurderes videre i byggeplanleggingen når anleggsområdet blir mer 
oversiktlig. NVE er informert om planlagt utfylling for midlertidig kjøreveg og gang- og 
sykkelveg. 

Midlertidig veg mellom Holmen og Bragernes vil være en kombinasjon av midlertidig 
utfylling og bru slik at gjennomstrømningen i Bragernesløpet ikke stopper opp. Det har 
tidligere vært fylt ut midlertidig i Bragernesløpet i forbindelse med ny E18 motorvegbru, 
bilde 8-1. Utfyllingen varte i ca. 1,5 år.  



Rv. 282 Holmenbrua, planbeskrivelse med konsekvensutredning 
-------------------------------------------------------------------------- 

56 
 

Bilde 8-1 Midlertidig utfylling i Bragernesløpet (t.v. finn.no ortofoto, 2003, t.v Statens vegvesen) 

8.3 Bygging av ny Holmenbru  

Det planlegges følgende utbyggingsrekkefølge:  

1. Det anlegges midlertidig kjøreveg (interimsveg) mellom Holmen og Bragernes. 
Samtidig etableres midlertidig gang- og sykkelbru mellom Holmennokken og 
Bragernes eller via midlertidig kjøreveg. Se bilde 8-2. 

2. Arbeidet med ny Holmenbru med tilhørende anlegg starter. Dagens Holmenbru rives. 
3. Anlegget ferdigstilles og kjøretøy samt gang- og sykkeltrafikken settes på.  
4. Midlertidig kjøreveg og gang- og sykkelveg fjernes. 

Ved å få henholdsvis myke trafikanter og kjøretøy bort fra anleggsområdet vil entreprenøren 
stå friere i planleggingen av hvordan anleggsarbeidene skal gjennomføres. Det er lagt opp til 
at Holmenbrua skal utføres med totalentreprise. Totalentreprise er et bygge- eller 
anleggsarbeid der entreprenøren i sin avtale med byggherren påtar seg både prosjektering 
og utførelse. Det er et overordnet mål at denne entrepriseformen skal være den foretrukne 
kontraktsform når ny Holmenbru skal bygges. 
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Bilde 8-2 Eksempel på hvordan midlertidig gang- og sykkelbru og midlertidig kjøreveg mellom 
Holmen og Bragernes kan løses 

8.4 Midlertidig anleggs-, rigg- og deponiområder 

I reguleringsplanen er det avsatt områder til midlertidig rigg og anleggsområder. Området til 
Holmen motorbåtforening og store deler av Holmennokken er avsatt. I område hvor 
motorvegbrua ligger må det påregnes at brusøylene må skjermes/pakkes inn for å hindre at 
disse blir skadet. I tillegg til dette blir det avsatt et området i områdeplanen for Holmen, se 
bilde 8-3, som gjør det mulig for Statens vegvesen å bruke området til rigg og deponi. 
Holmennokken og området til Holmen motorbåtforening blir avsatt til midlertidig 
anleggsområdet. På Holmennokken vil det være mulighet å bruke deler av området også i 
anleggsperioden. Det vil være avhengig av løsninger som blir valgt i forhold til midlertidig 
gang- og sykkelbru som vil være utslagsgivende for midlertidig arealbeslag.  

 

Bilde 8-3 Midlertidig anleggsområde med muligheter for midlertidig deponi 
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8.5 Ytre miljø 
Utfordringer for Ytre miljø beskrives overordnet i denne planbeskrivelsen. På byggeplan 
anbefales det å identifisere de viktigeste utfordringene og tiltakene for ytre miljø.  

8.5.1 Støy og vibrasjoner 

Utfordringer i anleggsfasen: 
- Arbeider som transport, graving, peling og spunting skaper støy og vibrasjoner som 

kan påvirke naboer og friluftsområder. 

Tiltak for anleggsfasen: 
I anleggsperioden vil det bli forstyrrelser for beboerne i området. Dette må tas hensyn til ved 
for eksempel tid på døgnet for arbeid. Retningslinjene i T-1442/2016 skal legges til grunn 
for vurdering av arbeidstid for støyende arbeider. Det skal avklares med de lokale 
myndigheter i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggingen av 
anlegget. Ytterligere vurderinger angående støy i anleggsperioden vil bli gjennomført i 
forbindelse med utarbeidelse av byggeplan. 

8.5.2 Luftforurensning 

Utfordringer i anleggsfasen: 
- Transport til og fra anleggsområdet av tunge kjøretøy. 
- Støv fra anleggsarbeid. 

I anleggsfasen vil det være transport til og fra prosjektområdet av tunge kjøretøy. Dette kan 
gi et endret forurensningsbilde med hensyn på luftforurensning, særlig støv, i 
anleggsperioden i forhold til hva som er normalen i området. 

Tiltak:  
- Vanning av anleggsveien ved støving. 
- Rengjøring av veger inn og ut av anleggsområdet etter behov for å redusere støving. 

8.5.3 Forurensning til jord og vann 

Et mål for anleggsarbeidene er at de ikke skal medføre forurensning av vassdrag som 
medfører skade på organismene eller deres leveområder. Veganlegget og avrenning fra dette 
skal ikke medføre forverring av vannkvaliteten og gyteforholdene i Drammenselva og 
Drammensfjorden. 

Utfordringer i anleggsfasen knyttet til forurensning til jord og vann: 
- Forurensning av vassdraget Drammenselva og Drammensfjorden som følge av 

anleggsarbeidet.  
- Avrenning fra anleggssonen vil i perioder gi økt innhold av suspendert materiale som 

partikler fra leirjord og eventuelt steinstøv/slam fra boring/peling. Skarpe partikler 
fra kan gi mekaniske skader på blant annet gjeller på fisk. 

- Lekkasjer fra slangebrudd, drivstofftanker og kjemikalier til vassdrag og grunn. 
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Tiltak: 
- Vurdere rensetiltak for mottak av vann med forhøyede verdier av suspendert stoff 

og/eller pH.  
- Driftsstoff tanker, kjemikalier og anleggsmaskiner skal oppbevares på en slik måte at 

eventuelt lekkasjer ikke fører til utslipp til vassdrag og jord.  
- Absorbent6 skal være tilgjengelig på alle anleggsmaskiner. 
- Slangebrudd skal håndteres øyeblikkelig. Masser med absorbent skal graves opp og 

leveres på godkjent deponi.  

8.5.4 Landskapsbilde 

Den viktigste utfordringen i anleggsfasen knyttet til landskapskarakter er å sikre at 
kvaliteten på anlegget blir som forutsatt i reguleringsplanen. Det er særlig risiko for 
følgende forhold: 

- Dårlig tilpasning mot eksisterende parkanlegg. 
- Manglende kvalitet på materialvalg og løsninger. 

Tiltak: 
- Grundig og god byggeplanprosess med fokus på utforming. 

8.6  Nærmiljø og friluftsliv 

Deler av Elveparken og Holmennokken vil bli beslaglagt under anleggsperioden og det vil 
føre til begrensninger i friluftslivet her. I anleggsfasen vil det være mulig å krysse 
Drammenselva mellom Bragernes og Holmen via midlertidig bru fra Holmennokken til 
Bragernes, se bilde 8-2 i kapittel 8.2. 

Utfordringer i anleggsfasen: 
- Det må legges vekt på at forbindelsene for gående og syklende blir trygge og sikre.  
- Det skal sikres gode kryssingsmuligheter forbi/gjennom anleggsområdet slik at 

tilgjengelighet til resten av friluftsområdene blir så god som mulig. I perioder vil 
støyende aktivitet fra byggingen også kunne gjøre de nærmeste områdene til 
anlegget mindre attraktive. Det vil også kunne bli mer partikler i vannet nærmest 
anlegget, noe som kan gjøre bading mindre attraktivt i en periode. Det vil bli vurdert 
behov for siltgardin eller lignende for å begrense omfanget. 

- Statlig sikret friluftsområde: Det må søkes tiltak for å ødelegge områdene minst 
mulig. 

- I anleggsfasen vil nærmiljøet i perioder være utsatt for betydelig belastning, i form av 
støy, massetransporter- Det vil være stedvis redusert tilgjengelighet for gående og 
syklende. 

                                               
6 Absorbent: stoff eller ting som har evnen til å ta noe opp i seg. 
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8.6.1 Naturmangfold 

Utfordringene i anleggsfasen vil være knyttet til negative virkninger på vannmiljø i området. 
Dette behandles også i kapittel 8.5.3 «Forurensning til jord og vann».  

Utfordringer i anleggsfasen: 
- Forstyrrelser for fugler. 
- Det kan forekomme slamming og oppvirvling av masser ved arbeider under vann, 

men dette vil ikke være en stor utfordring (vedlegg 4). 

Tiltak: 
- Vurdere tiltak for å ikke forstyrre fugl i hekketiden.  
- Vurdere å bruke siltgarding ved arbeid under vann. 

8.6.2 Materialvalg og avfallshåndtering 

Området skal fremstå som helhetlig og det skal brukes materialer som samsvarer med 
omkringliggende områder. Det skal være av god kvalitet og enkelt å vedlikeholde. 
Utbyggingen skal føre til så lite som mulig av produsert avfall. Alt farlig avfall skal behandles 
forskriftsmessig. Etter endt anleggsperiode skal området være ryddet og alle midlertidige 
bygg, veger og anlegg skal være fjernet. Rigg- og anleggsområder skal tilbakeføres slik at 
intensjonen for områdene opprettholdes.  

8.7 Oppfølgende geotekniske undersøkelser 

Det er behov for setningsreduserende tiltak for fyllingen bak nordre landkaret og fyllingen 
under kulverten. Dette må vurderes nærmere videre.  

Stabilitetsberegningene har gitt tilfredsstillende sikkerhetsfaktors og det ansees å ikke være 
behov for stabiliserende tiltak uten at fyllingen fra ytre kanten av kulvertene mot elva 
etableres med 1:6 helning.  

Det var planlagt å utføre fjellkontroll boringer i alle aksene men på grunn av stordybde til 
fjell var det utfordrende å bore 3 m i fjell som planlagt. Derfor er det ikke boret 3 m i fjell i 
alle aksene. Om det velges å bruke rammede eller borede peler til berg er det behov for å 
kartlegge berg i tilstrekkelig grad. Dette kan muligens suppleres med seismiske 
undersøkelser. 

For mer informasjon, se vedlegg 7a og 7b. 
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9 Grunnerverv 
Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til 
fremtidige veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i 
anleggsperioden. Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. 
Reguleringsplanen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger 
grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse eiendommene. Forhandlingene med den 
enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt dersom grunneier ønsker det.  

Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor 
erstatningsrettslige regler. Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelige avtaler 
eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere 
grunn og rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes 
videre i rettssystemet. Vegvesenet dekker utgifter til teknisk og juridisk bistand både ved 
forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn. 

På grunnervervstegning (W-tegning) vil det fremgå en oversikt over foreløpige beregnede 
arealer som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til 
veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved 
beregning av foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra 
vegens skulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. I W-tegningene kan det 
fremstå areal som er klausulert. Dette er areal som ikke skal avstås permanent, men som har 
restriksjoner, for eksempel frisikt. 

Plankartet baserer seg på eiendomsgrenser som ligger i databasesystemet. Disse 
eiendomsgrensene kan avvike fra virkeligheten og dersom det er tvil om grensene, vil det bli 
foretatt sikring av eiendomsgrenser før byggeplanleggingen starter opp. 

Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse 
midlertidige beslaglagte arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene etter endt 
bruk av Vegvesenet.  

Grunneiere som er berørt av planforslaget er listet opp i tabell 9-1. 
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Tabell 9-1 Berørte grunneiere  

Gårdsnummer Bruksnummer Gårdsnummer Bruksnummer 

113 46 113 761 
113 432 113 1088 
113 433 113 1091 
113 602 113 1131 
113 650 113 1145 
113 747   

10  Anbefaling 
Det er behov for å erstatte dagens rv. 282 Holmenbrua med ei bru som tilfredsstiller 
gjeldende dimensjoneringskrav. Dagens bru har fått en tidsbegrenset klassifisering, Bk 
10/50 (største tillatte aksellast 10 tonn/største tillatte totalvekt på kjøretøy 50 tonn), som 
utløper 07.07.2021. 

Holmenbrua inngår i Sentrumsringen i Drammen, og er viktig for trafikkavviklingen i byen.  

I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 er statlige midler til ny 
Holmenbru prioritert i første periode (2018 – 2023), under forutsetning av tilslutning til 
delvis bompengefinansiering av prosjektet gjennom den planlagte bompengeordningen for 
Buskerudbyen.  

Det har vært gjennomført et eget forprosjekt for å finne den beste løsningen for gående og 
syklende. Forprosjektet konkluderte med at sykkelveg med fortau på begge sider av den nye 
Holmenbrua er den beste løsningen. Bystyret i Drammen ga sin tilslutning til 
løsningsprinsippet i sitt møte 28.11.2017. Den tosidige løsningen for gående og syklende er 
videreført i reguleringsplanforslaget. 

Kapittel 7 viser at den foreslåtte løsningen for ny Holmenbru har god måloppnåelse. 
Konsekvensutredningen viser videre at løsningen ikke medfører vesentlige negative 
konsekvenser. 

Med bakgrunn i dette, anbefaler Statens vegvesen at ny Holmenbru blir bygd i samsvar med 
foreslått reguleringsplan med planbestemmelser og planbeskrivelse med 
konsekvensutredning.  
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11  Vedlegg 
Følgende vedlegg finnes på nettsiden til Drammen kommune, 
https://www.drammen.kommune.no/politikk/politikk/kunngjoringer‐og‐horinger/ 

 og prosjektets nettside: https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv282holmenbrua 

Vedlegg 1 Rv. 282 Holmenbrua 
Støyvurdering 

Cowi AS 

Vedlegg 2 Rv. 282 Holmenbrua Cowi AS 
Vedlegg 3 Rv. 282 Holmenbrua 

Forprosjekt løsninger for 
gående og syklende 

Statens vegvesen 

Vedlegg4 Rv. 282 Holmenbrua 
sedimentundersøkelser 

Multiconsult 

Vedlegg 5 Rv. 282 Holmenbrua 
Miljøvurdering, akvatisk 
biologi 

Multiconsult 

Vedlegg 6 Hydraulisk analyse i 
forbindelse med ny Holmen 
bru ved Drammen 
 

Norges vassdrag- og 
energidirektorat, NVE 

Vedlegg 7a Geoteknisk vurdering Statens vegvesen 
Vedlegg 7b Geoteknisk datarapport Statens vegvesen 
Vedlegg 8 Trafikknotat COWI AS 
Vedlegg 9 Risiko og sårbarhetsanalyse, 

ROS 
Statens vegvesen 

Vedlegg 10 Planprogram Statens vegvesen 
Vedlegg 11 Merknader planprogram Statens vegvesen 

 





Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region sør
Prosjektavdelingen
Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-sor@vegvesen.no

vegvesen.no


	Tom side
	Tom side



