
 

Statens vegvesen 

 

 

Statens vegvesens begrunnelse for valg av gang- og sykkelbru over Ring 3 (rv150). 

Dette notatet omhandler vurdering og begrunnelse for hvordan Statens vegvesen (SVV) skal 

utforme gang- og sykkelveien der den krysser rv.150 fra Heggelibakken til 

Grimelundshaugen, og hvordan SVV skal koble denne på hovedruten for sykkel langs Ring 3.  

 

Rampeløsning for gang- og sykkelveg 

Konsulent på vegne av SVV har utredet fem alternativer for hvordan rampeløsningen knytter 

seg på hovedruten for sykkel langs Ring 3. Se rapporten fra skisseprosjektet for en mer 

utfyllende beskrivelse.  

 

Det innleide konsulentselskapet har gjort en selvstendig vurdering av alternativene. SVV er 

enig i konsulentselskapets vurderinger av fordeler og ulemper for de ulike veialternativene, 

men vi har et ulikt syn på hvilke temaer som er viktige. 

 

Begrunnelse for vårt valg av bru 

SVV har i større grad enn konsulentselskapet lagt vekt på: 

 

 Trafikksikkerhet (treffer bedre på krysningspunkter). 

 Arealutnyttelse (konsentrerer inngrepet på en tomt). 

 Økonomi (anleggsgjennomføring). 

 

SVV har derfor valgt et annet alternativ enn konsulentselskapet hadde foreslått i sin rapport. 

Vegavdeling Oslo i Statens vegvesen har besluttet å gå videre med alternativ 3. 

 

Se skisseprosjektrapporten for en mer utfyllende beskrivelse av hvert enkelt alternativ.  

 

Etter at selve utformingen av bru- og rampeløsning over Ring 3 var valgt, ble det bestemt 

hvilken brutype (materialtype) Vegvesenet skal jobbe videre med.   

 

SVV har valgt en bjelkebru med stålkonstruksjon 

SVV ønsker å gå videre med en stålkonstruksjon av samme type som Ullevålkrysset gangbru. 

Brua er beregnet å veie 40-50 tonn, og kan heises på plass i én del. 

Dette er en bjelkebru med en enkel form, som SVV mener passer best for denne kryssingen. 

Bjelkebru er det rimeligste stålbru-alternativet. Det er også den typen som krever minst 

vedlikehold.  

 

SVV velger derfor å gjennomføre et forprosjekt på de brutypene som i 

skisseprosjektrapporten er beskrevet som T-bjelke og stålbjelkebru. 
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Statens vegvesen, Vegavdeling Oslo, følgende vedtak: 

«Det blir for komplisert å tilpasse den eksisterende brua, og brua må erstattes med en ny 

stålbru, hvor man også vurderer muligheten for en trapp i tilknytning til brua. Ledermøtet 

mener at alternativ 3 med en optimalisert løsning mht. innløsning av eiendommene 40 og 

42, og hvor man i minst mulig grad berører eiendommene 44A og B, er den beste» 
 

 

Utsnitt fra skisseprosjektrapporten – Valgt alternativ 3. 

 

Vedlegg 1: Skisseprosjektrapport, Mars 2018. 


