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REGULERINGSPLAN FOR NY GEITHUS BRU - 1. GANGS BEHANDLING  
 
Rådmannens innstilling 
Reguleringsplanen for Ny Geithus bru legges ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan- og 
bygningslovens § 12-10 

 
 
 
Vedlegg 
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Notat  - Geotekniske vurderinger  
Notat -  Naturmangfold 
 
 
Kortversjon  

  
Ny Geithus bru for kjøretøy planlegges bygget parallelt med dagens Geithus bru som 
opprettholdes for gående og syklende. Ny bru blir liggende lavt og anonymt i 
landskapsbildet. En ny gang- og sykkelvei planlegges langs Fv 145 fram til Barkveien. 
Flom, isgang, kulturminnevern og naturmangfold er søkt ivaretatt i reguleringsplanens 
bestemmelser og beskrivelse.   

 

 
 
Bakgrunn 
Geithus tettsted i Modum kommune har sitt sentrum beliggende ved Geithusfoss, ved Bergsjøs 
utløp mot Drammenselva. Her er det i dag tre kommersielle broforbindelser over 
Drammenselva. Bruene er knyttet til Riksvei 35, jernbanen med Randsfjordbanen og den 
kommunale Geithus brua. Den knytter sammen den kommunale Geithusveien fra Geithus 
sentrum over enden av Bergsjøen mot Fylkesvei 145 Stalsbergveien. Det er den siste 
broforbindelsen det er utarbeidet reguleringsplan for.  
 
Drammenselva er demt opp ved utløpet mot Geithusfoss. Vannkraftdammen som er eid av Glitre 
energi er ikke en del av planområdet, men den utgjør avgrensingen av planområdet. Innen 
planområdet ligger enda en gammel bruforbindelse, enda en jernbanebru som ikke lenger er i 
kommersiell bruk. 
 
I de siste 4-5 år har Geithus bru stort sett vært stengt for tyngre kjøretøy. Brua er ei 100 år 
gammel hengebru med forankring i fjellet på hver side. Vektbegrensning og kjørebredde har 
vært bruas svakeste punkt. Brua har kun 6 tonns aksellast. Flere kostbare reparasjoner har blitt 



utført for å opprettholde ferdselen for lette kjøretøy. Kommunestyret vedtok i budsjettet 2016 
prosjektering av Geithus bru.  
 
Planforslaget er et resultat av en lengre prosess for å få fram en reguleringsplan som inkluderer 
områder som må inngå i planen for å kunne realisere den nye brua.  Oppstart for planarbeidet 
ble varslet med frist den 12.12.16. Men det videre arbeidet med planen viste behov for utvidelse 
av planområdet, med nye uttalelsesfrister den 13.10.2017 og 15.11.17. 
 
Forut for oppstart av planarbeidet ble det utarbeidet en konseptstudie av Nye Geithus bru. 
Denne ble lagt ut på kommunens nettside ved oppstart av planarbeidet. Resultatet av studiet 
konkluderte med at bygging av platebru på fundamenter for biltrafikk og å beholde gamlebrua 
for gående og syklende var det beste alternativet. 
 
Etter gammel plan- og bygningslov, kommer ikke planen innenfor rammen av krav om 
konsekvensutredning. Dette anses å være tilfelle vurdert etter ny Plan- og bygningslov som 
trådte i kraft ved årsskiftet.  

 
Saksopplysninger 
Ei ny platebru i to felt for kjøretøy planlegges parallelt med eksisterende Geithus bru. Ny bru blir 
litt lenger enn eksisterende Geithus bru.  Eksisterende Geithus bru som er 90 meter lang, tas i 
bruk for gående og syklende. Dagens gangbane langs brua planlegges revet. Fylkesvei 145, 
Stalsbergveien planlegges lagt om mot ny bru. Ny veitrase for Fv 145 mellom brua og Barkveien 
planlegges med tilliggende gang- og sykkelvei. En gammel jernbanebru i enden av Bergsjø med 
fundamenter planlegges revet for å bedre flomsikkerheten i område som følge av planene for 
bygging av ny bru. Dette er mange bruer å holde greie på. Følgende visuelle framstilling gir en 
oversikt: 

 

 
 
Figur: Planlagt ny bru og eksisterende bruer ved Geithusfoss 



 
Det kom inn høringsuttalelser fra 10 ulike berørte parter. Sentrale problemstillinger i 
høringsprosessen var flomsituasjonen, kulturminnevern og biologisk mangfold. 
Høringsuttalelsenes hovedanliggender er opplistet og kommentert i planbeskrivelsens kapittel 8.   
 
De største utfordringene vedrørende planarbeidet har vært flomproblematikk og 
kulturminnevern. Disse to interessene står i et konfliktforhold til hverandre i denne planen.  
 
Hovedgrepet i forhold til kulturminnevern er bevaring av den eksisterende Geithus bru til gang- 
og sykkelvei og planlegging av ny bru for kjøretøy som en lavtliggende platebru. Dette er en 
rimelig løsning økonomisk sett. Men i tillegg er det vektlagt at brua er lavtliggende i landskapet 
med et relativt anonym utforming. Dette vil gjøre at den gamle hengebrua fortsatt vil dominere 
landskapsbildet. Dette er gjort med hensikt da Buskerud Fylkeskommune klassifiserer den 100 år 
gamle brua som meget verneverdig. 
 
Men bygging av ei platebru skaper også utfordringer. I motsetning til ei hengebru er ei platebru 
avhengig av søylefundamentering i elvebunnen. Dette er illustrert i plankartets profiltegning av 
brua. Kombinasjonen av å bevare gamlebrua og å bygge ei lite dominerende bru omtrent 
parallelt med denne gir en høyere flomvannstand i Bergsjø.  
 
Planarbeidet avdekket at flom er den største utfordringen ved å velge bygging av enda ei bru når 
denne planlegges bygd på pilarer. Beregning av 200 års flom viser økte flomhøyder i Bergsjø, 
oppstrøms ny bru på 10 cm, mens vannstanden nedstrøms brua vil stige 9 cm. Ved eventuell 
fjerning av fundamenter for gammel jernbanebru beregnes flomhøyden ved 200- og 1000 års 
flom å synke med 10 cm.    
 
Isgang er en annen utfordring i arbeidet.  Utfordringene her er tredelt. Området kan fryse til og is 
kan knuses mot brua. Større isflak kan bli sittende fast mellom brupilarene, eller isflak drivende 
med strømmen kan kollidere med brupilarene. Sistnevnte er beregnet som det mest påregnelige 
skademomentet, og beregningen for konstruksjonen av brupilarene har tatt utgangspunkt i 
dette.      
 
Naturmangfold er også en utfordring. Planområdet omfatter Bergsjøs utløp, den nederste delen 
av Søndre Tyrifjorden fuglefredningsområde. Dette er fredet ved kongelig resolusjon av 1954 i 
forskrifts form. Det er i all hovedsak vannarealene som er «fredet». Av truede arter i norsk fauna 
er sothøne observert i området. Området er for øvrig rikt på svømme- og vadefugl som blant 
annet knoppsvane, sangsvane, kvinand, siland, fossekall og skarv.   
 
Det største inngrepet som berører elvebunnen og vannmassene vil være fjerningen av 
brufundamentene til den gamle jernbanebrua. Reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser 
krever at dette arbeidet gjøres på sensommer eller tidlig høst, som er utenfor hekketiden og før 
vannområdene benyttes som overvintringsområde for fugl. I henhold til 
reguleringsbestemmelsene skal også naturlig vegetasjon i størst mulig grad bevares og 
anleggsarbeidene skal også istandsettes sensommer og tidlig høst. Miljøhensyn vedrørende 
fundamenteringen av ny bru skal dokumenteres ved byggesøknad i henhold til de samme 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Ytterligere detaljer vedrørende reguleringsplanens utforming og virkning framgår av vedlagte 
planbeskrivelse. 
 



Planens reguleringsbestemmelser setter ikke eksplisitt krav til at nye Geithus bru skal utformes 
som ei platebru, men reguleringsplanens plankart og bestemmelser er tilpasset ei bru av denne 
type konstruksjon. 

 
Drøftinger 
Reguleringsplanen, slik den foreslås, innebærer fjerning av gammel jernbanebru. Gjøres ikke det 
viser beregninger gjennomført i planarbeidet at flommvannstanden vil stige med 10 cm i forhold 
til dagens nivå. En slik stigning vil NVE ikke akseptere. Ved å riveden eldste brua i området, den 
gamle jernbanebrua like ovenfor Geithusfoss dam, som ikke lenger er i bruk i dag, vil imidlertid 
flomvannstanden synke med 10 cm. Jernbanebrua er forankret i to små utfyllinger i Bergsjø. Det 
er fjerningen av disse to utfyllingene, brufundamentene, som gjør at flomvannstanden i Bergsjø 
kan synke etter at ny bru er bygd. Dette er grunnen til at denne løsningen velges.  

 
Det er utarbeidet en ROS-analyse for reguleringsplanen. Det er i hovedsak utfordringene nevnt 
ovenfor som er behandlet i ROS-analysen med unntak av flomproblematikken. Det siste har sin 
forklaring i at reguleringsplanen medfører økt sikkerhet mot flom i forhold til tidligere. 
 
Det kan kanskje oppfattes som om flomsikring er mer vektlagt enn kulturminnevern i planen. 
Begge hensyn er likevel ivaretatt.  Det er langt på vei forslaget om bygging av ei ny bru utformet 
slik at gamle Geithus bru fortsatt kan bestå og dominere landskapsbildet som forårsaker at enda 
ei bru, den gamle jernbanebrua planlegges tatt ned. En ivaretakelse kan likevel være mulig. Den 
gamle jernbanebrua kan tas ned og eventuelt plasseres et annet sted hvor den igjen kanskje kan 
få sin rette funksjon.  
 
De planlagte tiltakene resulterer i økt flomsikkerhet i hele Bergsjø og i området rundt bruene. 
Planen er utformet med dette for øye. Selv om flomvannsnivået blir lavere som følge av 
planlagte tiltak har man beregnet samme normalvannstand i området etter utbygging. Ny bru 
skal med det ikke påvirke kraftproduksjonen negativt.  

 
Konklusjon/tilrådning 
Reguleringsplan for Ny Geithus bru legges ut til offentlig ettersyn 

 
 
 
 
 


