
Oppdragsgiver

Modum kommune

Rapporttype

Planbeskrivelse til detaljregulering

2018 - 01 - 13

P L AN B E S K RI VE L S E
N Y G EI TH U S B R U



N Y GEITH U S BRU 2 ( 47 )

PLAN BESKRIVELSE
N Y GEITH US BRU

Oppdragsnr.: 1350016693

Oppdragsnavn : Ny Geithus bru

Dokument nr. : Planbeskrivelse 1

Filnavn : Planbes krivelse Geithus bru.docx

Revisjonsoversikt

Revi -

sjon

Dato Revisjonen gjelder Utarbei -

det av

Kontrol -

lert av

Godkjent

av

00 201 8 - 01 - 13 Opprinnelig planbeskrivelse SSC /ADSZ RTLDRM BWMDRM

R ambø ll
Erik Børressens allé 7
Pb. 113 Bragernes
N - 3001 Drammen
T +47 32 25 45 00
Epost: drammen@ramboll.no
www.ramboll.no



N Y GEITH U S BRU 3 ( 47 )

Ramboll

IN N H OLD

1. BAKGRUN N ................................ ................................ .............. 5

1.1 Hensikten med planen ................................ ................................ 5
1.2 Forslagsstiller, plankonsulent ................................ ....................... 5
1.3 Tidligere vedta k i saken ................................ .............................. 5
1.4 Utbyggingsavtaler ................................ ................................ ...... 5
1.5 Krav om konsekvensutredning (KU) ................................ ............. 5

2. PLAN PROSESSEN ................................ ................................ .... 6

2.1 Medvirkningsprosess ................................ ................................ .. 6
2.2 Varsel om oppstart ................................ ................................ ..... 6

3. PLAN STATUS OG RAM M EB ETIN GELSER ................................ ... 8
3.1 Statlige retnin gslinjer og bestemmelser ................................ ........ 8
3.2 Kommunale planer ................................ ................................ ..... 8
3.3 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner ............. 9

3.4 Pågående planarbeid ................................ ................................ . 10

4. EKSISTEREN DE FORH OLD ................................ ..................... 12
4.1 Beliggenhet ................................ ................................ .............. 12
4.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold .................. 12
4.3 Stedets karakter og landskap ................................ ..................... 14
4.4 Kulturminner og kulturmiljø ................................ ........................ 14

4.5 Naturverdier ................................ ................................ ............. 15
4.6 Rekreasjonsverdi ................................ ................................ ...... 16
4.7 Landbruk / naturressurser ................................ .......................... 17
4.8 Trafikkforhold ................................ ................................ ........... 17
4.9 Barns interesser ................................ ................................ ........ 18
4.10 Universell tilgjengelighet ................................ ............................ 18

4.11 Teknisk infrastruktur ................................ ................................ . 18
4.12 Grunnforhold ................................ ................................ ............ 19
4.13 Støyforhold ................................ ................................ .............. 20

5. PLAN FORSLAGET ................................ ................................ ... 21
5.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål ....................... 21
5.2 Bebyggelsens plassering og utforming ................................ ......... 22

5.3 Parkering ................................ ................................ ................. 30
5.4 Trafikk ................................ ................................ ..................... 30
5.5 Universell utforming ................................ ................................ .. 30
5.6 Uteoppholdsareal ................................ ................................ ...... 31
5.7 Offentlige formål ................................ ................................ ....... 31
5.8 Teknisk infrastruktur ................................ ................................ . 31

5.9 Rekkefølgebestemmelser ................................ ........................... 31



4 ( 47 ) NY GEITH U S BRU

Rambø ll

6. VIRKNIN GER ................................ ................................ ......... 32
6.1 Overordnede planer ................................ ................................ ... 32

6.2 Landskap, stedets karakter, byform og estetikk ............................ 32
6. 3 Kulturminner og kulturmiljø ................................ ........................ 35
6.4 Naturmangfoldloven ................................ ................................ .. 35
6.5 Flom og isgang ................................ ................................ ......... 36
6.6 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk ................................ ...... 36
6.7 Folkehelse ................................ ................................ ................ 36

6.8 Uteområder ................................ ................................ .............. 37
6.9 Trafikkforhold ................................ ................................ ........... 37
6.10 Barns interesser ................................ ................................ ........ 37
6.11 Sosial infrastruktur ................................ ................................ .... 37
6.12 Universell tilgjengeli ghet ................................ ............................ 37
6.13 Energibehov – energiforbruk ................................ ...................... 38

6.14 Naturressurser ................................ ................................ .......... 38
6.15 Teknisk infrastruktur ................................ ................................ . 38
6.16 Økonomiske konsekvense r for kommunen ................................ .... 38
6.17 Interessemotsetninger ................................ ............................... 38

7. RISIKO OG SÅRBARH ET ................................ ........................ 39
7.1 Metode ................................ ................................ .................... 39

7.2 Evaluering av risiko ................................ ................................ ... 39
7.3 Konklusjon ................................ ................................ ............... 41

8. IN N KOM N E IN N SPILL ................................ ............................ 42

9. REFERAN SER/KILDER ................................ ........................... 47

10. VEDLEGG ................................ ................................ ............... 47
10.1 Innspill (Merknader til oppstartsvarsel og til utvidet planområdet) ... 47

10.2 ROS - analyse (Rambøll, 2017) ................................ ..................... 47
10.3 Naturmangfold Ge ithus bru (Rambøll, 2016) ................................ . 47
10.4 Geithus rapport, kulturminnefaglige vurderinger ........................... 47
10.5 G - N OT - 001 Geithus bru ................................ ............................. 47



NY GEITHUS BRU 5 ( 47 )

Ramboll

1. BAKGRU N N

1.1 Hensikten med planen

Hensikten me d planarbeidet er å anlegg e en ny bru for biltrafikk. Eksisterende Geithus bru er en
100 år gammel hengebru som forbinder Gravfossveien og Geithusveien over
Bergsjø en/Tyrifjorden. Eksisterende bru skal beholdes og benyttes av gående og syklende.

Det er ut ført en konseptstudie, «Ny Geithus bru» (Rambøll 2015). Konseptstudien tar for seg
mulige brutyper og krysningspunkter, og konkluderer med at uansett valg av type vil beste
beliggenhet være en bru som går tilnærmet parallelt med dagens. Et viktig tema har vært at en
ny bru skal harmonere med eksisterende bru, samtidig som valgt løsning må være teknisk mulig
å gjennomføre. Konseptstudien er lagt som vedlegg.

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent

For slagsstiller er Modum kommune . Prosjektleder er Tomm Kristiansen,
tomm.kristiansen@modum.kommune.no

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Bjørn W. Marthinsen, bjorn.marthinsen@ramboll.no ,
93243062, bjorn.marthinsen@ramboll.no

A realplanleggerne Susanne Schiager, Abdullah Shirinzadeh og Rune Tøndell ha r utarbeidet
reguleringsplandokumentene .

1.3 Tidligere vedtak i saken

Kommunestyret har den 4.12 2015 i K - sak 95/15, B udsjett 2016 og økonomiplanperioden

2016 – 2019 vedtatt at ny Geithus bru prosjekteres ferdig i 2016.

1.4 Utbyggingsavtaler

Det pågår ikke utbyggingsavtaler i forbindelse med saken.

1.5 Krav om konsekvensutredning (KU)

Det er vurdert om det er behov for KU i forb indelse med planarbeidet , jamfør Forskrift om
konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis
hva som automatisk føre r til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes.

Planen er vurd ert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning .

mailto:tomm.kristiansen@modum.kommune.no
mailto:bjorn.marthinsen@ramboll.no
mailto:bjorn.marthinsen@ramboll.no
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2. PLAN PROSE SSE N

2.1 Medvirkningsprosess

Oppstartsmøte ble avholdt 12.08.2016.

2.2 Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i
Bygdeposten.
Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra
Modum kommune. Frist for uttalelser var 12.12.2016.

Varsel om oppstart av planarbeid i Bygdeposten.

Det kom inn 6 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspil lene er oppsummert i kapittel 8
« Innkomne innspill » sammen med forslagsstillers kommentarer.
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Medio september 2017 ble det sendt ut varsel om justert planavgrensning til direkte berørte
grunneiere og myndigheter. Ekstra frist for uttalelser ble satt til 1 3.10.2017.

Ny planavgrensning vist med svart stiplet linje. Gammelt planområde er vist med grå stiplet linje.

Det har kommet inn en kommentar til dett e varslet. Dette er kommentert sammen med de
øvrige .

23. oktober 2017 ble det på nytt sendt ut varsel om enda en justert planavgrensning til direkte

berørte grunneiere og myndigheter. Fristen ble denne gangen sa tt til 15.11.2017. Det kom inn 5
merknader til dette varslet og disse er oppsummert og kommentert sammen med de øvrige.

Ny planavgrensning. Sva rt stiplet linje er ny planavgrensning. Lysegrå stiplet linje er den gamle
planavgrensningen.
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3. PLAN STATUS OG RAM M E B ETIN GELSE R

3.1 Statlige retningslinjer og bestemmelser

Søndre Tyr i fjorden fuglefredningsområde

Det er ikke registrert naturtypelokaliteter elle r utvalgte naturtyper i det aktuelle området i
Miljødirektoratets Naturbase.

Sørvestre «arm» av Tyrifjorden er fredet som følge av rikt fugleliv (se figur nedenfor). Området
er spesielt viktig fordi store flokker våtmarksfugl overvintrer i de isfrie områd ene.

Dette området er regulert av forskrift om fredning av fuglelivet i Tyrifjorden (FOR - 1954 - 08 - 27 -
5). I henhold til forskriften skal:

«fuglelivet langs Tyrifjorden med strandkanter og evjer fra en nordlig begrensning linjen øst/vest
Furetangen - Jaretan gen og til en nedre sydlig begrensning bruen ved Geithus, være fredet mot
ødeleggelse eller skade av enhver art. Innenfor det fredede området er det forbudt:

1. å drepe, skade eller forstyrre fuglene
2. å ødelegge eller røve fredede egg

3. å løse skudd » .

R ikspoli tisk retningslinje for barn og unge ( 1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Are aler og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstrekkelige,
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging (2014)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig - , areal - og transport -
planleggingen. Utbyggingsmøn ster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer
og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima - og miljøvennlige
transportformer.

3.2 Kommun ale planer

Kommuneplanen
I kommuneplanens arealdel (vedtatt 07.05.2012) er planom rådet regulert ti l næringsvirksomhet
– nåværende, eksisterende og nåværende boligbebyggelse og friområde - nåværende på

vestsiden av brua. På østsiden av brua er arealene regulert til friområde – nåværende ,
nåværende boligbebyggelse og nåværende offentlig og privat tjenesteyting .
Bergsjøen/Tyrifjorden er regulert «bruk og vern av sjø og vassdrag» med hensynssone
«båndlegging etter lov om naturvern». Gravfossveien/Stalsbergveien er vist som eksisterende
veg og Geithus bru er vist som eksisterende gangveg. La ngs Gravfossveien er det reguler t
fremtidig gang - og sykkelveg.
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Kommun eplanens arealdel med planavgrensningen (mørkerød linje).

Andre k ommunale (overordnede) planer
Modum kommunes tra fikksikkerhetsplan 2011 – 2020 sier at det skal bygges sammenhengend e
gang - og sykkelvei mellom tettstedene Geithus og Vikersund , langs Geithusveien .
Geithusveien anses som kommunens mest trafikkerte vei.

3.3 Gjeldende, t ilgrensende og overlappende reguleringsplaner

Det er to eksisterende reguleringsplaner innenfor planomr ådet, se tabell nedenfor. Begge
planene omfatter Geithus - området. Innenfor planområdet dekker de den østre delen av Geithus -
bru og de østlige delene av landsiden på brua. Innenfor planavgrensningen er arealer som inngår
i planen Geithus torg regulert som f riluftsområde og som veiformål. Planen Geithusevja regulerer
arealer som inngår i planområdet til park, friluftsområde i sjø og vassdrag, samt veiformål.
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Eksisterende reguleringsplaner innenfor planområdet (planavgre n sningen vist med mørkerød linje).

PLANID PLAN N AVN VEDTAKS -
DATO

0623
1993001

Geithus torg 15.10.1993

0623
1985001

Geithusevja 05.06.1985

0623

2016002

Barnehage Skredsvikmoen 13.02.2017

3.4 Pågående planarbeid

Det pågår et planarbeid sør for planområdet som tar sikte på å regulere områden e sør for
Gravfossveien til boliger. Figuren nedenfor viser varslet planområde.
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Varslet planområde for ny naboplan



12 ( 47 ) NY GEITHUS BRU

Rambø ll

4. E KSISTE RE N DE FORH OLD

4.1 Beliggenhet

Planområdet er på 45,9 daa og ligger i Modum kommune, sør for tettstedet Geithus. Planområdet

strekke r seg på begge sider av Bergsjøen/Tyrifjorden og omfatter deler av vegene Gravfossveien,
Stalsbergveien og Geithusveien.

Planområdets beliggenhet

4.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold

Planområdet består av Gravfossveien/Stalsbergveien og Geithusveien. Sistnevnte inkluderer
Geithus bru. Omkringliggende områder er en blanding av spredtbygde boliger og industri . Den
tidligere papirfabrikken Geithus næringspark (gnr/bnr 43/62) ligger nord for planområdet og
huser i dag bla. lagervirksomhet, sykkelsalg og treningssenter. Bebyggelsen i næringsparken er

en blanding av eldre teglsteinsbebyggelse og nyere industribebyggelse .

Eiendomsforholdene er vist i kart og tabell på neste side.
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Eiendommer som inngår i planområdet, markert med gårds - og bruksnummer.

Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av ei endommer planområdet består av.

GN R/BNR EIER

43/1 Hurum Ingolf og Bottegård Tor Kjetil

43/166 Glitre Energi Produksjon As

43/73 Nikolaisen May Elisabeth

43/69 Holte Tor Stian

4 3/148 Geithus Eiendom AS

2145/1 Buskerud Fylkeskommune

43/62 Geithus Eiendom AS

43/167 Glitre Energi Produksjon AS

89/1 Saga Eiendom AS

623/1605 Modum kommune

89/351 Modum Kommune

89/179 Telenor Eiendom Holding As

89/359 Aamotsbakken Morten



14 ( 47 ) NY GEITHUS BRU

Rambø ll

43/168 Glitre Energi Produksjon As

89/394 Modum kommune

89/178 Nagell Carl Otto

0/1 Mangler eiernavn (sjø)

4.3 Stedets karakter og landskap

Området er spredtbygd med Gravfossveien som svinger seg gjennom et landskap med mindre
fjellskjæringer på begge sider av veien og blandingsskog. Ved Geithus bru åpner landskapet seg

mot Bergsjøen/Tyrifjorden, og her endrer landskapet karakter fra skoglandskap til å ha en grønn -
blå karakter. Geithus bru er av eldre dato, og gir en tidsdybde til området.

4.4 Kulturminner og kult urmiljø

Det er utarbeidet et eget notat om kulturminner som følger planen som vedlegg. Nedenfor gis en
oppsummering.

Geithus bru er representativ for en brutype, som tidligere var mer alminnelig men som det i dag
ikke finns mange gjenstående eksempler av . Det er en 90 meter lang hengebru med to brutårn i
granitt med et spenn oppført i 1909. Brua figurer ikke blant de utvalgte verneobjekter som er
listet i Statens vegvesens nasjonale verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner,
men vurderes av Regional kulturminnemyndighet i Buskerud fylkeskommune å ha høy

verneverdi, både pga. sitt arkitektoniske uttrykk, brutypologien og dens sjeldenhet og på grunn
av den kulturhistoriske betydning brua har hatt opp gjennom det 20 århundre og inn i det 21.

Det finns e n rekke SEFRAK - registrerte bygg (gule, dvs. ikke meldepliktige ved riving/ombygging)
ved planområdet . Det finns ikke noen kulturminner/ - miljøer innenfor/i nærheten av dagens
planområde, som formelt har vernestatus pr. i dag og figurerer i Askela dden. Buskerud

fylkeskommune har i uttalelse om kulturminner imidlertid, som tidligere nevnt, vurdert at
Nybrua i Geithus ut fra en overordnet betraktning har en høy verneverdi. Samti dig vurderer de
at det er «et lavt potensial for funn av automatisk fre dete kulturminner i det aktuelle
planområdet.

Drammenselvens papirfabrikker nord for planområdet utgjør et verneverdig kulturmiljø i henhold

til foreliggende fagrapport i Modums kommunedelplan for kulturminner. Både industribebyggelse,
arbeiderboligbebyg gelse og et gammelt bedehus like utenfor planområdet er registrert som deler
av et verdifullt bygningshistorisk kulturmiljø.
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SEFRAK - registrerte bygg ved planområdet (www.miljostatus.no)

4.5 Naturverdier

Det er registrert rikt fugleliv i området. Blant ann et er det registrert fossekall, knoppsvane,
kvinand, sangsvane, siland og storskarv. Av rødlistede arter er det sothøne (VU) i området.
Denne registrering en er fra 2002.

Det er utarbeidet et eget notat om naturmangfold som følger planen som vedlegg. Nede nfor gis
en oppsummering.

Det er ikke registrert naturtypelokaliteter eller utvalgte naturtyper i det aktuelle området i
Miljødirektoratets Naturbase.

Sørvestre «arm» av Tyrifjorden er fredet som følge av rikt fugleliv (s e figur nedenfor). Området
er sp esielt viktig fordi store flokker våtmarksfugl overvintrer i de isfrie områdene.

Dette området er regulert av forskrift om fredning av fuglelivet i Tyrifjorden (FOR - 1954 - 08 - 27 -
5). I henhold til forskriften skal:

«fuglelivet langs Tyrifjorden med strandk anter og evjer fra en nordlig begrensning linjen øst/vest
Furetangen - Jaretangen og til en nedre sydlig begrensning bruen ved Geithus, være fredet mot

ødeleggelse eller skade av enhver art. Innenfor det fredede området er det forbudt:

4. å drepe, skade eller forstyrre fuglene
5. å ødelegge eller røve fredede egg
6. å løse skudd » .
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Fuglefredningsområde sørvest i Tyrifjorden

4.6 Rekreasjonsverdi

Det er en fiskeplass på østsiden av brua med adkomst fra en liten stikkvei ned mot vannet.

Fiskeplass markert med rød sir kel (www.miljostatus.no)
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4.7 Landbruk / naturressurser

Det er ikke dyrkbar jord i planområdet. Skogsboniteten innenfor planområdet er oppgitt å være
høy - særs høy øst for Geithus bru, og middels vest for brua (kilden.skogoglandskap.no).

Berggrunnen øst for br ua består av båndet gneis med amfibolitt, hornblendegneis og grå
biotittgneis i veksling. Flere steder er berggrunnen granatførende og gjennomsatt av granittiske
ganger. Dette er bergarter som forvitrer relativt lett, og dermed gir grunnlag for rikere/mer
næringskrevende vegetasjon enn andre bergarter som forvitrer seinere.

Løsmassedekket i området er tynt, stedvis med fjell i dagen. Dette gjør at berggrunnen får mer

betydning for vegetasjonen i området enn hvis løsmassedekket hadde vært tykkere.

Berggrun nen og løsmassene i området gir med dette potensial for noe rikere flora.

4.8 Trafikkforhold

Gravfossveien og Stalsbergveien er begge del av fylkesvei 145. Geithusveien inkludert Geithus

bru er en kommunal veg.

Fartsgrensen innenfor planområdet varierer me d 50 km/t i Gravfossveien frem til innkjøringen til
Katfoss krafts tas jon. Deretter fortsetter veien med 40 km/t sørover. O ver Geithus bru er
fartsgrensen 50 km/t.

ÅDT på strekningen er for 2016 oppgitt å være 3.200 på Gravfossveien , 2.500 på Stalsbergve ien
og 1.000 på Geithus bru. Det er 1% tunge kjøretøy.

Det er registrert tre trafikkulykker ved krysset Gravfossveien/Stalsbergveien/Geithus bru , alle
med lettere skadde . Ulykkene skjedde i henholdsvis 1991, 1992 og 2008 og er derfor ikke av
nyere dato ( www.vegkart.no ) .

Stalsbergveien og Geithusveien har fortau innenfor planområdet. Geithus bru har en egen
parallell broforbindelse for myke trafikanter.

Det er ingen bussholdeplasser i planområdet. Den nærmeste er «N ybrua Geithus» i
Stalsbergveien rett sør for planområdet.

http://www.vegkart.no/
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Sentrale veier i planområdet og ulykkespunkter avmerket med grønn sirkel ( www.vegkart.no ,
bearbeidet I Adobe Illustrator)

4.9 Barns interesser

Veiene i p lanområ det er antatt å være i bruk som skolevei til Stalsberg barneskole (1. – 7.

klasse). Det foreligger ikke barnetråkkregistreringer for området.

4.10 Universell tilgjengelighet

Det mangler tilbud til myke trafikanter langs Gravfossveien . Broforbindelsen for myke trafikanter
er svært smal.

4.11 Teknisk infrastruktur

Ved oppstart av planarbeidene gikk det en el - ledning i luftspenn gjennom sentrale deler av

planområdet. Ledningen krysse t Gravfossveien på to punkter innenfor planområdet og forts a tte
videre mot en av øyene i Bergsjøen. Underveis i planprosessen er denne ledningen lagt i bakken.
VA - ledninger (vann - og spillvann) går i Gravfossveien og deretter i kabelbru over Bergsjøen .

http://www.vegkart.no/
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Teknisk infrastruktur i og nær planområdet (el - ledninger og punkter mottat som sosifil , VA - data basert
på WMS - data fra Modum kommune):

4.12 Grunnforhold

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av
skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for
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kvikkleire for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for
arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes.

4.13 Støyforhold

Støyforholdene er kartlagt av Rambøll v/Øivind Nilsen . Disse viser beregn et støynivå basert på
dagens situasjon og prognose for år 20 30 . Dette viser at bebyggelsen nærmest Gravfossveien og
Stalsbergveien vil ligge innenfor gul støysone (Lden>55dB) , men at forventet trafikkmengde ikke

vil føre til rød støysone (Lden>65dB) for bo ligene innenfor planområdet.

Dagens støysituasjon

Fremskrevet støysituasjon for 20 30.
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5. PLAN FORSLAGE T

I dette kapitlet gjøres det rede for innholdet som er gitt gjennom plan kart og - bestemmelser.

5.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål

Hensikten med planen er å anlegge en ny bro for biltrafikk over Drammenselven ved Kattfoss,
rett nord for eksisterende Geithus bru. Eksisterende Geithus bru skal beholdes og benyttes av

gående og syklende.

Forslag til detaljregulering for ny Geithus b ro i Modum kommune.

Planområdet er på ca. 45,9 daa og er regulert til følgende formål:

REGULERIN GSFORMÅL

(PBL §12 - 5)

BETEGN ELSE

(jf. Kart)

STØRRELSE

(m 2)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse (3) B 397,4

Boligbebyggelse - f rittliggende småhusbeby ggelse (2 ) BFS 892,8

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse BKS 54,9

Næringsbebyggelse (3) BN 7029,3

Telekommunikasjonsanlegg BTK 134,1
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Sum areal denne kategori: 8508,6

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur

Anne n veggrunn – tekniske anleg g (15 ) SVT 3814,6

Gang - /sykkelveg (6) SGS 2083,2

Veg (7 ) SV 6253,6

Sum areal denne kategori: 12151,6

Nr. 3 Grønnstruktur

Friområde (3) GF 3358,0

Park GP 1174,2

Sum areal denne kategori: 4532,3

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med

tilhøren de strandsone

Bruk og vern av sjø og vassd rag med tilhørende
strandsone (3 )

V 20754,6

PBL §12 - 6 Hensynssoner

Frisikt (6 ) H140 62,5

Annen fare (2) H390 6703,2

Flomfare (3) H320 18480,7

Bevaring kulturmiljø H570 363,5

Bestemmelseområde

Anlegg - og riggområde (8) 13040,9

5.2 Bebyggelsens plassering og utforming

Formål som hører under B ebyggelse og anlegg og Grønnstruktur er videreført fra gjeldende

reguleringsplaner og kommuneplanen og er regulert kun for å ha nok arealer til anlegg og
riggområder. Feltene B, BFS, BKS, BN under kategori Bebyggelse og anlegg og GF og GP under
kategori Grønnstruktur er en videreføring fra gjeldende kommuneplan og eksisterende
reguleringsplaner og det er de re s bestemmelser som er gjeldende for disse feltene , jamfør
reg uleringsbestemmelser .
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Boligbebyggelse B 1 - 3
Det er regulert tre boligbebyggelser på til sammen 397,4 m 2 innenfor planområdet. Det er B1 og
B2 vest i planområdet og en liten flekk B3, like vest for dagens bro. Alle tre feltene er en
videreføring fra kommu neplanens arealdel hvor B1 - 2 er avsatt til nåværende boligbe byggelser og

B3 til framtidig boligbebyggelser. Kommuneplanens og plan - og bygningslovens bestemmelser
gjelder for disse feltene.

Regulert boligbebyggelse, B1, B2 og B3.

Boligbebyggelse - frit t liggende småhusbebyggelse BFS 1 - 3

Øst for Geithus bru og Geithusveien er det regulert tre områder med
boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse , BFS1 - 3. Disse

formålene er en videreføring fra reguleringsplan Geithusevja fra 1985 .
Arealet på felt BFS 1 - 3 er på til sammen 532,9 m 2.

Regulert boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, BFS1 - 3.
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Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse BKS

BKS er en videreføring av formål fra reguleringsplan Geithus Torg fra 1993 . Feltet har et areal på
ca. 50 m 2 og omfatter en liten del av planområdet. Det er reguleringsplan Geithus Torgs
bestemmelser som er gjeldende i området.

Regulert boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse, BKS.

Næringsbebyggelse BN 1 - 3
BN1 omfatter næringsområder nord for Gravfossveien og BN2 er næringsområde sør for samme
veien . I tillegg er det regulert et lite felt, BN3 helt nord i planområdet, øst for den gamle
jernbanebrua. Feltene BN1 - 3 utgjør 7029,3 m 2 av hele planområdet. BN1 - 3 er en videreføring fra

kommun eplanens arealdel og det er kommuneplanens og plan - og bygningslovens bestemmelser
som er gjeldende .

Regulert næringsbebyggelse,
BN1 - 3.
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Telekommunikasjonsanlegg BTK
Feltet telekommunikasjonsanlegg, BTK som ligger vest for Geithusveien er en videreføring fra
eksisterende reguleringsplan og det er bestemmelsene i plan Geithus torg som er gjeldende for
området . Feltets areal er på 134 ,1 m 2 og brukes til anlegg og installasjon knyttet til

telekommunikasjon.

Veg SV 1 - 3
Feltene o _SV1 - 3 er r egulert til offentlig veg og omfatter deler av Gravfossveien, Stalsbergveien
og Geithusveien. Vegen er regulert i henhold til den enhver tid gjeldende kommunale/nasjonale
vegnormal og har en reguleringsbredde på 8 - 8,5 meter. O_SV1 - 3 får en bedre linjeførin g med

gode stigningsforhold og gode frisiktlinjer. O_SV1 har en total lengde på 505 meter, en
kjørebane på 6 meter, 2x0,5 m skulder og noen arealer til grøft på hver side av veien. Fra profil
nr. 0 til profil nr. 100 følger vegen terrenget og får en stigni ng på 4,20 %, jamfør C01 - og C02 -
tegningene. Fra profil nr. 100 har veien et fall på – 4,70 % fram til profil nr. 225. Over Bergsjøen
hvor bruen skal være, får veien en stigning på 1 % og følger terrenget videre bortover til profil
nr. 4 80 .

Normalpr ofil veg

O_SVF4 omfatter Ilaugveien og ligger helt nord i planområdet. Formålet er videreført fra
reguleringsplanen Geithus Torg og det er dens bestemmelser som er gjeldende i dette området.
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Tegning C01.

Tegning C02.
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Regulert veg, o_SV1 - 4 og f_S V1 - 3

Det er i tillegg regulert tre felles veg er , f_SV1 - 3. Mens f_SV1 er fellesveg til næringsområdet
nord for planområdet, er f_SV2 og f_SV3 fellesveg inn til eksisterende boligbebyggelse øst for
broen. Det er regulert frisiktlinjer og frisiktsoner, H140 ved hvert kryss og det er gitt
bestemmelser knyttet til frisiktsonene.

Gang - og sykkelveg SGS 1 - 6

Dagens Geithus bru reguleres til gang - og sykkelveg, o_SGS4. o_SGS4 har en bredde på ca. 3,8
meter og er ca. 95 meter lang. Det er i tillegg regulert gang - o g sykkelveg langs sørdelen av
Gravfossveien, øst f or Stalsbergveien og noe nord og øst for Geithusveien. Utenom o_SGS2 som
er 2,3 til 2,5 meter bred er o_SGS1, o_SGS3, o_SGS5 og o_SGS6 ca. 3 meter bred hver.
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Regulert gang - og sykke lveg, o_SGS1 - 6.

Ann en veggrunn – tekniske anlegg SVT 1 - 14
Det er regulert annen veggrunn – tekniske anlegg på hver side av Gravfossveien, Stalsbergveien,
Geithusveien og gang - og sykkelvegen. Eierformen på disse feltene er offentlige og er i

plankartet markert som o_SVT1 - 14, hvorav 1 - 14 er løpende nummer på feltene. Innenfor
formålet tillattes etablering av nødvendige skjæringer, fyllinger og nødvendige tekniske
installasjoner knyttet til vegen. Skilt og lyktestolpe er eksempler på ting som kan etableres
innenfor feltet o_SVT1 - 14.

Regulert annen veggrunn – tekniske anlegg, o_SVT.
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Friområde GF 1 - 3
Det er regulert tre friområder /grønnstruktur i planen som er i offentlig eie og er en videreføring
fra reguleringsplan Geithus torg . Felt ene har et totalt areal på 3358,0 m 2 og l igger nordøst og
sørvest for Geithus bru . Reguleringsbestemmelser for Geithus torg er gjeldende for feltene GF1 -

3.

Regulert friområder, o_GF1 - 3

Park GP
Rett øst for dagens Geithus bru er det regulert et lite område til park /grønnstruktur , GP. Feltet
h ar et areal på 1174,2 m 2 og er en videreføring fra kommuneplanens arealdel . Bestemmelser for
kommuneplanens arealdel er gjeldende for dette området.

Regulert park, GP.
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Sikringssone H140 _1 - 6
Det er regulert frisiktlinjer og frisiktsoner ved alle kryss. Totalt er det regulert 6 frisiktsoner hvor

det skal være fri sikt på 0,5 meter over tilgrensende vegers plan, jamfør
reguleringsbestemmelser.

Bevaring naturmiljø (H560 _1 - 2 )
Omfatter vannarealene under Geithus bru (o_V1 - 2) som er en del av Søndre Tyrifjor den og
Bergsjø fuglefredningsområde. Fuglelivet i området skal ivaretas i anleggsarbeidet.

Bevaring kulturminne (H570)
Omfatter gamle Geithus bru markert o_SGS4 i plankartet. Hengebru med to tårn skal med
unntak av selve gangbanen bevares med sin nåværen de utforming og materialvalg.

Anlegg - og riggområde #1 - 7

Det er regulert midlertidig rigg - og anleggsområder på hver side av veiene som kan brukes som
riggplass og område for lagring av masser, lagring av materialer, utstyr og anleggsveger og
lignende.

Flomfare (H320)
H320 omfatter områder for 1000 års - flommen. Flomsonen er basert på beregningene til Dr. Blasy

og Dr. Øverland og følger høyfde kote angitt i rapporten.

Hensynssone annen fare (H390)
H390 omfatter fareområdene i tilknytning til vanninntak og damanlegget. Formålet er en
videreføring fra kommuneplanen og det er kommuneplanens bestemmelser som er gjeldende for
dette området.

Bebyggelse som forutsettes fjernet
Både jernbanebruen og bruforbindelsen for myke trafikkanter rett sør for Geithus br u forutsettes
fjernet. Jernbanebruen forutsettes fjernet for å redusere flomfaren i området.

5.3 Parkering

Parkering e r ikke et aktuelt tema i denne planen.

5.4 Trafikk

Avkjørsel er i plankartet vist i form av avkjørselspil. Felt BTK skal ha adkomst fra Geithus veien.
Mens industriområde nord for planområde har sin adkomst fra Gravfossveien, har boligområder
øst for Geithus bru adkomst fra Geithusveien. Disse er i plankartet markert som felles adkomst,
f_SV1, f_SV2 og f_SV3.

Eksisterende Geithus bru som reguler es til gang - og sykkelveg vil gjøre område tilgjengelig og
trygt for gående og syklende. Med en brede på nesten 4 meter (3,8 m) vil det være trygt å gå og
sykle over bruen.

5.5 Universell utforming

Ved utforming av trafikkanlegg skal prinsippene om universel l utforming legges til grunn.
Anleggene må være tilgjengelig slik at så mange som mulig kan benytte seg av disse på en
likestilt måte.
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5.6 Uteoppholdsareal

Siden formålet med planen er å tilrettelegge for en ny bro, og ikke boligbebyggelse, legges det
derfor ikke vekt på temaet uteoppholdsareal i denne planen.

5.7 Offentlige formål

Eierform er vist i plankart.

5.8 Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur som eksempelvis elektro og overvann håndteres gjennom
detaljplanleggingen til dette prosjektet. Det er mindr e behov for å detaljregulere framføring av

infrastruktur enn det som kan være tilfellet for en reguleringsplan for bolig.

5.9 Rekkefølgebestemmelser

Rekkefølge på tiltakene skal være som følgende:
- Kommunale veger o_SV2 og o_SV3 bygges først.

- Ny bru (o_SV2) skal ferdiggodkjennes før gangbanen over eksisterende Geithus bru rives
og eksisterende Geithus bru skal være kjørbar frem til dette.

- O_SGS6 ska l bygges samtidig med ny fylkes vei o_SV1.
- Terrengbehandling av områder avsatt til annen veigrunn skal ferdigstil les samtidig med

resten av tilstøtende anlegg. Beplantning skal opparbeides samtidig med veianlegget og
være ferdigstilt senest vårsesongen etter at veianlegget er åpnet.

- Midlertidig rigg - og anleggsområder skal være opparbeidet i samsvar med byggeplan
inn en ett år etter at tilstøtende anlegg er tatt i bruk.

- Gammel jernbanebru med fundamenter og landkar nord i planområdet må rives for å
redusere flomfaren i området. Sanering må foretas sen sommer eller tidlig høst for å
minimalisere forstyrrelse for fuglel ivet i Søndre Tyrifjorden og Bergsjø
fuglefredningsområde.
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6. VIRKNIN GE R

6.1 Overordnede planer

I kommuneplanens arealdel vises ikke kommunale veier. Geithus bru og Geithusveien vises

derfor ikke som eget formål . Planen legger om Gravfossveien noe, men den endrer ikke på de
overordnede strukturene i veisystemet. Planforslaget er derfor i tråd med overordnet plan.

6.2 Landskap , stedets karakter, byform og estetikk

Anleggelse av ny Geithus bru innebærer et lite terrenginngrep i området, som vil bestå av fylling
og/eller skjæring av terrenget. Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad

bevares, jamfør reguleringsbestemmelser . Men det er nødvendig med fjellskjæringer på begge
sider av bruen. Sprengningen blir noe mer omfattende på Gravfossveien, m en ikke høyere enn
slik det er i dag.

Fjellskjæring på Gravfossveien, vest for Bergsjøen. (Hentet fra Konseptstudie ny Geithus bru).

Ny bru vil ha minimale virkninger på landskapet og på eksisterende Geithus bru i området. Bruen
vil først og fremst v ære moderne og vil skille seg noe fra dagens bru. Den vil i tillegg være noe
bredere og lengre enn dagens bru som er på 90 meter. Den nye bruen er planlagt rett nord for

eksisterende Geithus bru og kan føre til at eksisterende bru blir skjult bak den nye b rua sett
nordfra.

Nedenfor vises det til illustrasjoner hentet fra Ny Geithusbru konseptstudie som viser mulig
plassering og utforming av den nye Geithus bruen.
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Ny Geithus bru. Sett mo t sørvest. (Kilde: Ny Geithusbru konseptstudie, 28.08.2015)

Ny Geithus bru. Sett ovenfra. Dagens j ernbanebru ligger til høyre ( Kilde: Ny Geithusbru konseptstudie,

28.08.2015)
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Ny Geithus bru. Sett fra Geithusveien . ( Kilde: Ny Geithusbru konseptstudie, 28.08.2015)

Dagens Geithus bru . Sett fra østsiden av Bergsjøe n. Ny Geithus bru ligger til høyre. ( Kilde: Ny Geithusbru

konseptstudie, 28.08.2015)

Ny Geithus bru . (Kilde: Ny Geith usbru konseptstudie, 28.08.2015 )
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6.3 Kulturminner og kulturmiljø

En risiko ved å legge ny brukonstruksjon og trase rett nord for eksisterend e Geithus bru er at den
nye bruen vil påvirke og svekke Geithus bru opplevelsesmessig . Dette er forsøkt motvirket ved
at bestemmelsene spesifiserer at ny bru skal oppføres som en platebru. Den må i materialvalg og

design tilpasses landskapsbildet og eksis terende Geithus bru på en slik måte som ivaretar og
underordner seg eksisterende Geithus bru sitt arkitektoniske uttrykk og verneverdi.

Videre er det i planen regulert at jernbanebrua sør for demningen forutsettes fjernet. Dette vil i
seg selv være et st ort tap for området siden brua har hatt og har en viktig plass i norsk
krigshistorie og anses å være Norges eldste jernbanebru. Grunnen til at den må fjernes er å

holde vannstanden ved flomsituasjoner så lav som mulig, jf. rapporten Hydraulisk analyse for
planlegginga v ny bru over Drammenselva i Geithus av Dr. Blasy – Dr. Øverland.

Den gamle jernbanebrua er flyttbar. D en er montert slik at den kan demon teres og flyttes til et
annet sted hvor den kan vises fram .

6.4 N aturmangfoldloven

Utredning av naturmangfold er gjort som en skrivebordsanalyse. Planområdet er ikke befart av
naturforvalter. Notat Naturmangfold Geithus bru2016 - 11 - 15 er gitt som vedlegg.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Tilgjengelige databaser som Miljødirektoratets Naturbase, Artsdatabankens artskart og NIBIOs
«Kilden – til arealinformasjon» er benyttet. Det er registrert rikt fugleliv i området og av

rødlistede arter ble det i 2002 registrert sothøne (VU) i området. Sørvestre «arm» av Tyrifjorden
er fredet som følge av rikt fugleliv. Området er regulert av forskrift om fredning av fugleliv i
Tyrifjorden (FOR – 1954 – 08 – 27 – 5). Dette gjør at eksisterende kunnskap vurderes ti l å være
tilstrekkelig.

§ 9 Føre - var prinsippet

Fordi kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok, er det ikke grunn til å tillegge føre - var
prinsippet stor vekt.

§ 10 Samlet belastning
Tiltaket medfører ikke store endring og er ikke ventet til å forverre den samlede belastningen for
naturmangfoldet i stor grad, med tanke på trafikkmengder og/eller andre forstyrrelser for

fuglelivet. Det er likevel viktig å være klar over at anleggsperioden vil påvirke fuglene, og det må
være fokus på at denne påvirkningen blir minst mulig.

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse
Planen anses ikke til å berøre naturmangfoldet i stor grad, men det forutsettes at eventuelle
skade på miljøet rettes og dekkes av tiltakshaver.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Fo r å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet, forutsettes det at det benyttes teknikker
og driftsmetoder som ikke er til skade for naturmangfoldet.
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6.5 Flom og isgang

Flomsituasjon

De hydrauliske beregningene til Dr. Blasy og Dr. Øverland viser at gjen nomføring av ny Geithus
bru vil føre til at vannstanden oppstrøms den planlagte bru vil stige med inntil 10 cm og
nedstrøms brua med inntil 9 cm. Det er beregnet vannstander for 200 - års flom og ved
ekstremflom, 1000 - års flom . For 200 - års flom er det stipul ert et tilløp på 1450 m 3/s mens for
1000 - års flom er tilløpet på 1620 m 3/s i Drammenselva. Beregningene for 1000 - års vannføring
viser vannstander rett oppstrøms demning på 64,42 moh. til 64,57 moh. (N N2000).

Ut i fra beregningene anbefaler Dr. Blasy og D r. Øverland at den gamle jernbanebrua ovenfor
kraftverket fjernes når den nye Geithus brua bygges. Fjerning av gamle jernbanebru fører til økt
vannføringstversnitt oppstrøms demning og det vil bli jevnere tilstrømning til de ulike delene av
demningen. Som igjen vil føre til lavere vannstander oppstrøms demningen. Det er beregnet at
helt til Bergsjøen vil vannstanden være ca. 10 cm lavere enn i nåtilstand, jf. Hydraulisk analyse

for planlegging av ny bru over Drammenselva i Geithus, 18.08.2017 .

Isgang
DIMB Engineering AS har utarbeidet en rapport GEITHUS BRU ISLASTER , hvor de har vurdert
aktuelle islaster for ny Geithus bru. I rapporten er det vurdert tre ulike scenario for is - belastning
på brua:

- Knusing av isdekke mot oppstrøms pilarer
- Støtlaster fra drive nde flak
- Statisk last

Knusing mot søylene er betraktet å være den situasjonen som gir størst last på konstruksjonen.
Basert på HB N400 vil denne kunne bli F_knusing = 583 kN.

Statisk islast oppstår ved at flak setter seg fast ved brua. Dersom det bygges flere flak opp mot
Bergsjøen kan dette belaste brua betydelig og isen vil støtte seg mot oppstrøms søyle. Krafta
består av en sum av vinddrag og strømdrag på is - massene som dyttes ned mot brua. Krafta blir
F_statisk = 666 kN. For å redusere den statiske la sten er det veldig viktig med kontinuerlig
overvåking av elva oppstrøms og ev en t uelt fjerning av is som legger seg oppstrøms brua.

Støtlast er det siste scenariet i rapporten og kan forekomme om et isflak driver fritt i strømmen
mot brua. Isflakets kinet iske energi med en hastighet på 3 m/s og en tilleggs masse fra vann på
20 % gir en kraft på søyla F_Støt = 635 kN. Støtlast er det scenarioet som DIMP Engineering AS
anser som mest realistisk og dimensjonerende i dette tilfelle.

Basert på vurderingene an befales det i rapport følgende islaster for prosjekteringen av Geithus
bru:
Langs strømretning: F_is_L = 680 kN
På tvers av strømretning: F_is_T = 102 kN.

6.6 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk

Planen opprettholder dagens adkomst til fiskeplass øs t for G eithus bru, og forholden e er derfor

uendret for rekreasjonsinteresser.

6.7 Folkehelse

En av Modum kommunes viktigste strategi har vært å tilrettelegge gang - og sykkelveger for
myke trafikanter i form av gående, syklende og bevegelseshemmede. Med en slik strat egi vil
kommunen oppnå bedre folkehelse og aktivitet, færre trafikkulykker og mindre bilavhengighet.
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Planforslaget legger opp til gang - og sykkelveg langs Gravfossveien som gir bedre
fremkommelighet for gående og syklende over Geithus bru. D et te er positi vt for folkehelsen og er
i tråd med Modum kommunes mål og strategier.

6.8 Uteområder

Temaet er ikke relevant for planen.

6.9 Trafikkforhold

Anleggelse av ny Geithus bru med en forbedret linjeføring og bred kjørebane vil gjøre det lettere
og sikrere for folk å kj øre over Bergsjøen/Tyrifjorden. Planforslaget vil ikke føre til økt ÅDT enn
det som er tilfellet i dag, da det ikke legges opp til etablering av nye boliger og andre type

bebyggelse. ÅDT i området vil være omtrent det samme som i dag.

En ny og forbedre t Geithus bru rett nord for eksisterende bru .

Omgjøring av dagens Geithus bru til gang - og sykkelveg kan føre til redusert biltrafikk , da det
blir tryggere å sykle over Bergsjøen og langs veiene nå enn før.

Planforslaget vil ikke berøre bussholdeplassen som ligger sør for planområdet og kolle ktivtilbudet
vil være som før.

6.10 Barns interesser

Planen gir en tryggere skolevei for barn og unge . V ed å legge til rette for eget anlegg for myke
trafikanter langs Gravfossveien og over Geithus bru , gis det tryggere og bedre fremkommelighet

for gående og syklende. Dette er positivt for barn og unges interesser.

6.11 Sosial infrastruktur

Planforslaget legger opp til anleggelse av ny Geithus bru. Annen sosial infrastruktur som skole -
og barnehagekapasitet, nærbutikker, syke hus - og sykehjemkapasitet anses ikke relevant.

6.12 Universell tilgjengelighet

Planområdet skal utformes universell og være tilgjengelig for så mange som mulig, jamfør

planbestemmelser.
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6.13 Energibehov – energiforbruk

Temaet er ikke aktuelt.

6.14 Naturressurser

Ford i planområdet består av vei, bru, skråninger og Bergsjøen, er det ikke egnet for jord - og
skogsbruk. Det er heller ingen bruk i området som tilsier at planen vil være til ulempe for
naturressurser.

6.15 Teknisk infrastruktur

Det er behov for noe omlegging og t ilpasning av teknisk infrastruktur. Dette er gitt gjennom

forprosjektet som ligger til grunn for planen.

6.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Prosjektet initieres og bekostes av Modum kommune.

6.17 Interessemotsetninger

Se kapittel 8 Innkomne innspill .
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7. RIS IKO OG SÅRB ARH E T

Det er utført en egen ROS - analyse som e r vedlegg til dette dokumentet.

7.1 Metode

ROS - analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpa sset andre veiledere og maler og

i tråd med kommunale angivelser av ROS - analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko -
og sårbarhetsanalyse gitt i Plan - o g bygningslovens § 4 - 3.

7.2 Evaluering av risiko

Følgende hendelser og situasjoner vurderes som aktuelle farer og uønskede hendelser:

1 Isgang
4 Flom
5 Radon
10 Sårbar flora/fauna/fisk eller rødlistearter
12 Kulturminner (automatisk fredete) eller verneverdig e bygg?
13 Hendelser på vei

37 , 39, 40 Transportnett til skole/barnehage, forretning og busstopp
53 Adkomst for rednings - og slukkemannskap?

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko - og sårbarhetsanalysen .
Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med
nummerering mellom 1 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i
grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes.

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet.

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1.

Ubetydelig

2. Mindre

alvorlig/en
viss fare

3. Betydelig/

kritisk

4.

Alvorlig/
farlig

5. Svært

alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sanns ynlig/
kontinuerlig

4. Meget

sannsynlig/Periodevis,
lengre varighet

3. Sannsynlig/
flere enkelttilfeller 4, 10, 12,

2. Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller

13 1, 37, 39,
40

1. Lite san nsynlig/
ingen tilfeller 5, 53
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Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes

innarbeidet i reguleri ngsplan og videre planer for prosjektet:
Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak
1 Islast/islast Følge anbefalingene til DIMP Engineering AS for

prosjektering av Geithus bru.
Kontinuerlig overvåking av elva oppstrøms og eventuelt
fjerning av is som legger seg oppstrøms brua.

4 Flom Fjerne den gamle jernbanebrua når den nye brua
bygges.

5 Radon Det er ikke behov for tiltak mot radon.

10 Sårbar flora /fauna/fisk
eller rødlistearter

For å unngå at anleggsfasen forstyrer fuglelivet,
anbefales reguleringsb estemmelser om at
anleggsarbeidene legges til sen sommer/tidlig høst for å
unngå de kritiske periodene for hekking overvintring.
Det ivaretar også følgende fra naturmangfold -
vurderingene:
- Anleggsperioden kan ikke legges til vinteren da

området er viktig f or overvintring, særlig for
sangsvane, knoppsvane, kvinand og stokkand.

- Anleggsarbeidene bør også legges utenom
hekkeperioden for mange fuglearter på
våren/forsommeren.

Reguleringsbestemmelser om at inngrepet i forbindelse
med fundamentering og andre nødve ndige arbeider på
land gjøres så små som mulig. Ingen unødige
terrenginngrep.

Reguleringsbestemmelse om at s å mye som mulig av
kantvegetasjonen mot vannet må bevares. Dette har
stor betydning for områdets verdi for fugleliv.

12 Kulturminner
(automatisk fredete)
eller verneverdige
bygg?

Reguleringsbestemmelser om å velge en ny
brukonstruksjon, platebru eller en slank kassebru som
ikke har en så markant uttrykk og som ikke visuelt
blokkerer for utsynet mot Geithus bru.

Reguleringsbestemmelse om at ny bru må tilpasses
terrenget og omgivelsene på en slik måte at
kulturminneverdier og eksisterende bru ivaretas på en
best mulig måte.

Jernbanebrua er flyttbar. Den demonterte brua kan
monteres opp et annet sted slik at kulturminnet kan
vises frem.

13 Hendelser på vei I prosjektet planlegges bedre linjeføring av den nye
veien og bruen.

37,
39,
40

Transportnett til
sko le/barnehage,
forretning og busstopp.

Det planlegges en bedre linjeføring av veien og bruen.

Det planlegges ny gang - og sykkelveg langs
Gravfossveien.

53 Adkomstveier for
rednings - og
slukkemannskap

Området har tre adkomstveier.
Det er ikke aktuelt med noen spesielle tiltak.

Risikoreduserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket



N Y GEITH U S BRU 41 ( 47 )

Ramboll

7.3 Konklusjon

R isiko - og sårbarhetsanalysen har identifisert 10 aktuelle hendelser som har betydning for
vurdering av risiko - og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen .

Det må r ettes spesiell oppmerksomhet om flom, sårbar flora/fauna/fisk og rødlistearter . Andre
utpekte tema er kulturminner og isgang/islast som bør hensyntas ved utbygging av ny bru .

Det er foreslått gj ennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller
reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av
planforslaget innebærer at risikoen for de fleste uønskede hendelsene er uendret eller reduseres i
den permanente situasjonen.
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8. IN N KOM N E IN N SPILL

Fylkesmannen i Buskerud, datert 05.12.2016
Tyrifjorden er et nasjonalt og regionalt viktig friluftsområd e.

Planområdet omfattes av Forskrift om fredning av fuglelivet og foreslått vern av Tyrifjorden.
Ny bro må derfor bli tilstrekkelig utredet når det gjelder konsekvenser for viktige natur - ,
landskaps - og friluftsinteresser og at anleggelse av ny bro ikke f orringer vassdraget.
Det skal tas særlige hensyn til natur - og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne
interesser i 100 - meters beltet langs vassdrag.
Ny bro må gis god estetisk utforming som tar hensyn til natur og elvelandskapet og som ikke

forringer landskapsbildet.
Ny bro må utformes på en måte som ikke vanskeliggjør fuglelivet i området, med minimal
sjanse for at fugler kan fly på eller sette seg i fast i broen.
Anbefaler at ny bro blir liggende inn fra fjorden bak eksisterende bro, sli k at den ikke blir så
ruvende.
Områder med sårbarhet og risiko må identifiseres i plankartet og sikres gjennom

planbestemmelsene.

Forslagsstillers vurdering

Naturmangfold er vurdert gjennom planarbeidet og ligger til grunn for bestemmelser som
skal sikre dyrelivet. Det er tatt med bestemmelse om estetisk tilpasning mellom ny og
gammel bro.

Statens vegvesen , datert 07.12.2016

Generelt kreves det minimum 8,0 - 3,0 m areal regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg»
ved riks - og fylkesveger.
Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for riks - eller fylkesveger og eventuelle avvik
fra vegnormalene må dokumenteres.
Ved planlegging av ny Geithus bru er det viktig å oppnå en tilfredsstillende kryssløsning med
fylkesvegen i samsvar med vegnormalene.
I forbi ndelse med reguleringsplan for ny Skredsvikmoen barnehage er det uttrykt at
gangvegsystemet skal bli mer helhetlig i forbindelse med prosjektet med ny Geithus bru.

Forslagsstillers vurdering

Fv.145 er planlagt etter håndbok N100. Vegklasse A2 med krav ti l kurvatur fra vegklasse

Sa2. Det er benyttet 3 meter kjørefelt og 0,5m skulder. Parallelført g/s - veg er planlagt med
bredde 3 meter.
Det er utarbeidet detaljplan som grunnlag for regulering uten avvik fra vegnormalene.

Det er planlagt kryssing av Fv.145 v ed eksisterende bru som nå skal benyttes som g/s - veg.

Ny g/s - veg er tilpasset reguleringsplan for ny Skredsvikmoen barnehage.

N VE, datert 12.12.2016

N VE anbefaler at ny bru lages uten pilarer og/eller brufundament ute i vassdraget. Dersom
det er behovet for pilarer eller brufundament, må virkningene av dette vurderes og
beskrives.
Planlegging og utbygging må ta hensyn til faren for og skader som følge av flom, erosjon og

skred. Det er ønskelig å styre arealbruken slik at man unngår ny utbygging i områder utsatt
for fare.
N VE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper som gjør at det oppstår
konsesjonsplikt etter vannressursloven. N VE kan fastsette at tiltak som er godkjent i
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reguleringsplan ikke trenger konsesjon, såfremt tiltaket er go dt nok beskrevet og at
hensynene i vannressursloven blir ivaretatt.
Gei thus bru krysser vassdraget rett oppstrøms Geithusfoss kraftstasjon. I det videre
planarbeidet må det opprettes kontakt med kraftverkseier. En kraftlinje krysser planområdet,

så det må også etableres kontakt med netteier.

Forslagsstillers vurdering

Med en total brulengde på 110m vil det være svært kostbart å bygge en bru som spenner i
ett spenn over elva. En bru med pilarer i elva vil gi en betydelig mer rasjonell
brukonstruksjon. Vann føringsberegninger viser at vannstanden ikke påvirkes av brupilarer i
elva ved normal vannføring. Ved 200 - årsflom vil pilarene i elva bremse vannet noe. For å
sikre at vannstanden i elva og Bergsjøen ikke stiger i forhold til dagens situasjon uten
brupilar er i elva, så foreslås det at steinfyllingen inntil jernbanebrua ved Geithusfoss og

fundamentene for jernbanebrua fjernes. Vannføringsberegninger viser at når jernbanebrua
fjernes vil vannstanden i elva og i Bergsjøen ved 200 - årsflom ligge 0 - 10cm lavere se lv med
nye brupilarer i elva sett i forhold til dagens situasjon uten brupilarer i elva. Flomsituasjonen i
Bergsjøen vil derfor bedres som følge av tiltaket.
Veg og bru legges med god klaring og stabilitet i forhold til flomvannsnivå. Flomvannsnivået i
Ber gsjøen vil bli senket 0 - 10cm selv med nye brupilarer i elva som følge av at jernbanebrua

ved Geithusfoss fjernes. Flomsituasjonen vil altså bedres som følge av tiltaket. Forholdene
med hensyn på erosjon og skred vil ikke påvirkes.
Punktet tas til orienteri ng.
Prosjekteringsgruppen har tatt kontakt med eier av Geithusfoss kraftverk, Glitre Energi, for å
klarlegge hvilke krav energiselskapet stiller til en ny bru like ovenfor kraftverkets inntak.
Glitre Energi krever at vannstanden ved normal vannføring ikke senkes som følge av

etablering av ny bru, da reduksjon i kraftverkets fallhøyde vil føre til tap i
energiproduksjonen. Vannføringsberegningene viser at vannstanden ikke påvirkes av
brupilarer i elva ved normal vannføring. Kraftledning som tidligere krysset planområdet er nå
fjernet av netteier uten at dette har hatt noe med bruprosjektet å gjøre.

Buskerud fylkeskommune, datert 12.12.2016

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet og det stilles ikke

krav om arkeologisk registre ring.
Ber om at det legges inn en planbestemmelse som «Dersom det under anleggsarbeid
framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingen i
fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd.»
Fylkeskommunen har bed t Norsk Maritimt Museum om innspill til reguleringsplanen. Svar er
ikke mottatt og dersom museet har innspill kan det være at de besvarer forslagsstiller

direkte.
Når det gjelder nyere tids kulturminner, mener Buskerud fylkeskommune at Geithus bru har
«høy identitetsverdi, sjeldenhetsverdi, kulturhistorisk og arkitektonisk verdi. Samlet sett
vurderer vi Nybrua i Geithus til å ha høy verneverdi».
Anbefaler sterkt at Geithus blir bevart, og at brua blir framtidig brukt som for eksempel
gang - og sykkelveg .

F orslagsstillers vurdering
Planbestemmelse knyttet til varslingsplikt er lagt inn i planen. Nybrua skal bevares og er i
planen regulert til gang - og sykkelveg.
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Apoteket Eiendom Entreprenør AS v/Ida K. Steffensen , datert 0 9 .12.2016

Geithus eiendom eier o mråder på begge sider av Gravfossveien (gnr/bnr 43/342, 43/148 og

43/62) og planlegger en omregulerings av områder syd for veien til boliger
Ønsker at veien skal ligge litt mer mot nord så det ikke tar så mye av området mot 43/148.
Ønsker en plan for kraft linjen som ligger langs veien og på deres eiendommer, og spør om
denne kan legges i bakken, slik at den ikke blir til sjenanse for planlagte boliger.
Ønsker en plan på hvor mye masser som skal sprenges vekk og hvor de skal transporteres.
Masser kan legges på deres områder.

Forslagsstillers vurdering
For å få en bedre linjeføring og gode stigningsforhold legges veien omtrent hvor dagens vei
går. Kabling av kraftlinje er positivt, og netteier har gjort dette underveis i planprosessen .
Det er positivt med m uligheten for å deponere masser på eiendommen. Det må avklares i
egen avtale, utenom reguleringsplanen.

Saga Eiendom AS v/Jan Petter Hansen datert 10.12.2016

Saga Eiendom er eier av gnr/bnr 89/1 som omfattes av reguleringsplanen Geithus Torg

Varslet plano mråde er tegnet over område felt mrk F - G i reguleringsplanen Geithus Torg og
ønsker ingen reduksjon av disse feltene.
Ber om at planområdet avgrenses m o t felt F - G.

Forslagsstillers vurdering

Varslingsgrensen er satt med en relativt stor utbredelse for å unngå at planforslaget går
utenfor varslingsgrensen. Ofte blir planforslaget derfor mindre i utstrekning enn
varslingsgrensen. I dette tilfellet går varslingsgrensen over deler av felt H, men ikke over felt
F eller G. I planforslaget er mindre deler av fel t H utenfor byggegrensen og mot Geithusveien
avsatt til midlertidig anleggs - og riggområde. Det har blitt sendt ut et eget varsel om dette.
At området benyttes til midlertidig anleggs - og riggområde innebærer også at områdene
istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig formål etter at anleggsperioden er avsluttet.

Telenor Eiendom Holding v/Gunn Bør Madsen, eposter av 20. og 22.09.2017
Spør om eiendommen (gb nr. 89/179) blir berørt i form av gang/sykkelvei og om det vil
komme krav om tomteavståelse i ette rkant. Tomteavståelse for veggrunn kan jo ikke nektes,
så det er i orden.
Generelt ønsker Telenor Eiendom å beholde tomtens størrelse mest mulig i den form den har,

da det på sikt vil bli annen utnyttelse av eiendommen.
Videre vil det antagelig ligge kabl er i grunnen her, men det må sjekkes ut via Geomatikk.

Forslagstillers vurdering
Eiendommen 89/179 kan bli berørt av reguleringsplanen. En del av eiendommen planlegges
for øyeblikket regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg, på utsiden av selve vegen . Det
meste av eiendommen som inngår i planen er tatt med som eventuelt anleggsbelte. Kabler

ivaretas gjennom den øvrige detaljprosjekteringen.
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M ERKN ADER TIL VARSEL OM UTVIDET PLANOMRÅD ET FOR N Y GEITH USBRU

Det ble i november 2017 sendt ut varsel om utvidet planområdet til berørte eiendommer og
regionale myndigheter. Frist for uttalels er var 15.11.2017. Det kom inn 5 skriftlige
høringsuttalelser.

Buskerud fylkeskommune (15.11.2017)
Buskerud fylkeskommune (BFK) har uttalt seg til varsel om oppsta rt av ny Geithus bru i to
tidligere uttalelser jf. brev 12.12.2016 og 12.10.2017.

Automatisk fredete kulturminner:
BFK anser potensialet for automatisk fredete kulturminner i planområdet til å være lavt og

stiller ikke krav om arkeologiske registrering.
Som de konkluder i deres tidligere uttalelser vil de ikke be om arkeologisk registrering
innenfor planområdet, men de ber om at deres tidligere innspill til Rambøll tas med videre i
prosessen.

Nyere tids kulturminner:

BFK skriver at Drammenselvens papir fabrikker er et av de foreslåtte kulturmiljøene i
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer, som er under arbeid.
Jernbanebrua, Nybrua og dammen viser tre ulike typer kulturminner fra ulike perioder som er
viktige elementer i elvelandskapet ved Geit husfossen.
BFK anbefaler at både Nybrua, jernbanebrua og dammen blir bevart.
De viser ellers til deres tidligere innspill gitt i brev datert 12.10.2017 og 12.11.2016 i

forbindelse om oppstart av planarbeid. Og ønsker at deres innspill blir tatt med i det videre
planarbeidet.

Forslagsstillers vurdering
Både det og gamle og det nye innspillet tas med i det videre planarbeidet. D en gamle
jernbanebrua må fjernes som for å senke vannstanden ved flom.

BaneNor 07.11.2017
BaneNor sk river at planområdet berører ikke jernbanens interesser og de har derfor ingen
merknader.

Forslagsstillers vurdering

Ingen kommentar

Glitre Energi (26.10.2017)
Utvidelsen av planområdet omfatter damanlegget til Glitre Energi, og de forstår ikke
hensikten med det. Glitre Energi ønsker en forklaring på hvorfor damanlegget er tatt inn i
planområdet, og hva det betyr for dem. Når svar foreligger vil de vurdere å diskutere dette

med N VE som er deres overordnede myndighet.

Forslagstiller s kommentar:
Planavgr ensningen er justert og damanlegget til Glitre Energi ligger nå utenfor planområdet.

Knut Larsen (25.10.2017)

Knut Larsen er nabo til prosjektet og skriver at hele eller deler av boligen hans inngår i
planområdet. Han ønsker seg et svar på hva den ny e planavgrensningen betyr for han og ber
om et kart med bedre kvalitet.
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Forslagstillers kommentar:

Et nytt og bedre kart ble sendt til Knut Larsen med begrunnelse på hvorfor hans bolig ligger
innenfor planområdet. Grunnen til at hans eiendom inngår i pl anområdet er at den ligger i
umiddelbar nærhet til tiltaket og at den kan muligens reguleres til midlertidig anlegg - og
riggområde.
Planområdet ble i etterkant justert, og hans eiendom ligger nå utenfor planområdet.

Saga Eiendom AS v/Jan Petter Hansen ( 30.10.2017)
Jan Petter henviser til tidligere innsigelse fra Saga Eiendom AS vedrørende eiendom 89/1 og
ønsker å opprettholde denne innsigelsen. I den tidligere innsigelsen ber de om at
planområdet avgrenses mot felt F - G i reguleringsplan Geithus Torg.

F orslagstillers kommentar:
Det er tatt hensyn til uttalelsen. Planområdet er justert og felt F - G i reguleringsplan Geithus
Torg ligger nå utenfor planområdet.
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