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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

I forbindelse med manglende kollektivfelt i vest- og østgående retning på Ring 3 
skal prosjektet følge opp på overordnet mål i NTP 2014-2023 om å tilby et effektivt, 
tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem. 
Ved utførelse av nytt kollektivfelt, skal eksisterende bru over Ring 3 utskiftes med en 
ny tverrforbindelse. 
Dette skisseprosjektet gjennomgår ulike tomteutnyttelser og muligheter for utførelse 
av ny bru og rampe med tilhørende fordeler/ulemper.
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FORUTSETNINGER FOR VURDERINGER

• Ny gang- og sykkelbru utføres med bredde på 4,5 m, evt. noe større/mindre ved tilslutning til 
gang- og sykkelveeg. 

• Ny gang- og sykkelbru utføres uten søyle i midtdeler. Dette betyr at det skal bygges en ny bru som 
skal spenne over hele Ring 3, dvs. ca. 30 m. 

• Eksisterende bru over Ring 3 rives/fjernes. 
• Det forventes at ny bru blir fundamentert på berg på tilsvarende måte som eksisterende bru. 
• Når det gjelder frihøyde for den nye brua, så skal kravene som beskrevet i Håndbok N100  - Veg- 

og gateutforming og N400 – bruprosjektering følges, dvs. minimum 4,9 m for kjøreveg, 3,10 m for 
gangveg og 2,25 m for fortau. 

• Når det gjelder helning på ny gang- og sykkelveg skal krav til Universal Utforming (UU) følges, 
dvs. maksimum helning på 5 %. 

• Alle konstruksjoner dimensjoneres i henhold til Håndbok N400 bruprosjektering samt Eurokoder. 
• Eventuelle fravik fra regelverket i forhold til frihøyder og UU skal godkjennes av Statens vegvesen 

(SVV). 
• Enhetspriser som er benyttet i kostnadsoverslagene i skissefasen baserer seg på erfaringstall fra 

utførte bruprosjekter.

Fundamentering
Det er forutsatt at ny gang- og sykkelbru kan fundamenteres på høytliggende bergmasse tilsvarende 
som for eksisterende konstruksjoner. 
Fundamenteringsmetode bør vurderes i forprosjektfasen på grunnlag av grunnboringer, og bør også 
ses i sammenheng med hvilke sikringstiltak som evt. må iverksettes.  
Det er forholdsvis kort ned til berg mellom Holmenveien og Solskinnskroken med gjennomsnittlig 
boredybde 1,2 m. Jf. geoteknisk rapport (16236001-4-MB-0072), består bergmassen i området av 
leirskifer, kalksteinslinser og knollekalk. 
Grunnvannstand er ikke registret i boreprofilene ved Smestadtunnelen. Dette medfører at det er 
vanskelig å estimere grunnvannsnivået i området. Vann renner ut fra bergskjæringen i ca. 1,0-2,0 m 
over vei i nivå som antas som grunnvannsnivå på nordsiden. På sørsiden er grunnvannsnivå uklar. 

Statikk
Alle brutyper utføres med landkar i begge bruender med dimensjon som står i forhold til spennvidden 
og øvrige dimensjoner. 
Alle brutyper utføres med lagre for å oppta tvangskrefter fra svinn, kryp og temperaturendringer. 
Det vurderes nødvendig for noen av bruløsningene å benytte spennkabler da  det er store spenn 
og ønske om slanke konstruksjoner. Dette kan gi større kryptøyninger enn for slakkarmerte 
konstruksjoner. 
For noe av løsningene skal landkar på sørsiden flyttes vekk fra eksisterende støttemur. Dette øker 
spennet. 
Ramper blir utført med understøttinger i form av søyler eller som en del av støttemurer og 
omkringliggende konstruksjoner. Utforming, plassering og valg av understøttinger bør vurderes videre 
i forprosjektet. 
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PREMISSER FOR NOTAT:

Rapporten er et vedlegg til tegningsleveranse for avrop 124 Ring 3, G/S-Bru SMEDSTAD

Det er besluttet at skisseprosjekt for bru med rampe over Ring 3 skal pågå parallelt med 
vurdering av plassering av sykkelsti og avslutning av bru på sørsiden av ringveien.

Dette har generert flere alternativer for tomteutnyttelse, plassering av sykkelsti og bru, samt 
hvilken type bru som anbefales benyttet.

Dette er andre revisjon av dokumentet (rev 01 datert Juni 2017). 
Supplering fra tidligere revisjon er alternativ 1b, her presentert i to varianter; “den myke” og 
“den rette”

Alternativer til tomteutnyttelse og plassering av bru og rampe er følgende:

ALT 1a. Kort rett bru med rampe mot øst langs eksisterende mur og støyskjerm (“den korte”)
ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den myke” og “den rette”)
ALT 2.   Bru over gang- og sykkelveg med rampe parallelt med sykkelveg mot øst 
    (“den lange”)
ALT 3.   Bru over gang- og sykkelveg med brobane og rampe i spiral mot vest (“den runde”)

Alternativer for brutyper ved gitte tomteutnyttelser:

ALT A. Fagverksbru (stål)
ALT B. Elementbru (betong eller stål)
ALT C. Skråstagsbru (stål)
ALT D. T-bjelke (betong eller stål)
ALT E. Bjelkebru (betong eller stål)
ALT F. Kassettversnitt (stål)

Dette gir ulike kombinasjoner av mulige løsninger av type: ALT 1a + ALT A = ALT 1aA
           ALT. 2 + ALT D = ALT 2D osv.

Rapporten skal belyse konstruktive, økonomiske, landskapsmessige og estetiske fordeler 
og ulemper med de ulike alternativene. Det konkluderes ikke med hvilken brutype som skal 
benyttes, dette må studeres i skisse-/ forprosjekt etter endelig tomtevalg er avklart.
Rapporten avslutter med en enkel anbefaling.
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OVERSIKT OVER ALTERNATIVE TOMTEUTNYTTELSE OG PLASSERING BRU OG RAMPE

Alternativ 1a. 

“den korte”:
Bruen er kort med 

fundament i posisjon 
ved støyskjerm, 

rampen er kort og 
“inngår” i eksisterende 

mur

Alternativ 1b 

“den myke” :
mykt buet bru med 

funament trukket inn 
fra støyskjerm, gang- 
og sykkelsti i myk bue 

rundt
+

“den rette”:
rett bru med fundament 

i posisjon ved 
støyskjerm, rampe og 
trapp i rett vinkel ut fra 

bru

Alternativ 2 

“den lange”:
bru og rampe henger 
visuelt sammen som 
en lang bru som går 

over gang- og sykkelsti. 
Fundament i posisjon 

ved støyskjerm.

Alternativ 3

“den runde”:
bruen går over gang- 
og sykkelsti og ender 
i en rampe utformet 

som en spiral.
Fundament i posisjon 

ved  støyskjerm.
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ALT E. Betongbjelkebru
  Stålbjelkebru

ALT F. Kassetversnitt Stål

OVERSIKT OVER ALTERNATIVE BRUTYPER EGNET PÅ TOMTEN

ALT A. Fagverksbru

ALT B. Betongelement
  Stålelement

betong/ stål

ALT C. Skråstagsbru

ALT D. T-bjelke Betong
  T-bjelke Stål

From: Grétar Páll Jónsson
To: Nicca Gade Christensen
Subject: RE: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
Date: mandag 19. juni 2017 15.26.35
Attachments: image002.png

image005.png
image006.png
image007.png

Hei om du innarbeider dette til rapporten då kan vi ta en gjennomgang av den for vi sender de til Svv. Jeg blir i Stavanger i morgen og onsdag
men kan snakke via Skype på torsdag.
 

Kveðja / Med vänlig hälsning / Vennlig hilsen:
Grétar Páll Jónsson

+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

 
 

From: Grétar Páll Jónsson 
Sent: föstudagur, 16. júní 2017 15:44
To: 'Nicca Gade Christensen' <ngc@okaw.no>
Cc: Tom Wike <twi@okaw.no>; Hallbjörn Reynir Hallbjörnsson <harh@verkis.is>; 'davidthorgudmundsson@gmail.com'
<davidthorgudmundsson@gmail.com>
Subject: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
 
Hei Nicca, her er lite tekst og skisser som Svv ønske om alternativer som er enklere, symmetriske bjelkebruer, stålbruer og betongbruer.
 
Stålbruer:
I rapporten viser vi en enkel stål fagverk. Vi har mange ulike muligheter for form av fagverk og dere viser en referanse i rapporten som er
bra. Material valg er stål (galvanisert, malt) eller cortesen stål, vist her under og i deres referanse. Bru i vanlig stål krever alltid mer
vedlikehold sammenlignet med betong.
 

 
En enkel stålbjelkebru er også en mulighet, bjelkene blir ca.1,1-1,2 høye, bjelken kan vara under dekke eller som en del av rekkverket. Den
må vara rett i plan men må vara i buen i høyden (som på bilden her under).
Tyngden av stålbrua blir alltid ok iht lift i en del.
 

 
Betong bruer:
Enkle betongtverrsnitt med betongbjelker og betong dekke i en del blir for tunge for lift i en del. Vi er up i 200 tonn. De er mulig at dele
tverrsnittet i to deler med led i midten av tverrsnittet, hver del blir ca. 100 tonn.

From: Grétar Páll Jónsson
To: Nicca Gade Christensen
Subject: RE: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
Date: mandag 19. juni 2017 15.26.35
Attachments: image002.png

image005.png
image006.png
image007.png

Hei om du innarbeider dette til rapporten då kan vi ta en gjennomgang av den for vi sender de til Svv. Jeg blir i Stavanger i morgen og onsdag
men kan snakke via Skype på torsdag.
 

Kveðja / Med vänlig hälsning / Vennlig hilsen:
Grétar Páll Jónsson

+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

 
 

From: Grétar Páll Jónsson 
Sent: föstudagur, 16. júní 2017 15:44
To: 'Nicca Gade Christensen' <ngc@okaw.no>
Cc: Tom Wike <twi@okaw.no>; Hallbjörn Reynir Hallbjörnsson <harh@verkis.is>; 'davidthorgudmundsson@gmail.com'
<davidthorgudmundsson@gmail.com>
Subject: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
 
Hei Nicca, her er lite tekst og skisser som Svv ønske om alternativer som er enklere, symmetriske bjelkebruer, stålbruer og betongbruer.
 
Stålbruer:
I rapporten viser vi en enkel stål fagverk. Vi har mange ulike muligheter for form av fagverk og dere viser en referanse i rapporten som er
bra. Material valg er stål (galvanisert, malt) eller cortesen stål, vist her under og i deres referanse. Bru i vanlig stål krever alltid mer
vedlikehold sammenlignet med betong.
 

 
En enkel stålbjelkebru er også en mulighet, bjelkene blir ca.1,1-1,2 høye, bjelken kan vara under dekke eller som en del av rekkverket. Den
må vara rett i plan men må vara i buen i høyden (som på bilden her under).
Tyngden av stålbrua blir alltid ok iht lift i en del.
 

 
Betong bruer:
Enkle betongtverrsnitt med betongbjelker og betong dekke i en del blir for tunge for lift i en del. Vi er up i 200 tonn. De er mulig at dele
tverrsnittet i to deler med led i midten av tverrsnittet, hver del blir ca. 100 tonn.

Et T-bjelke tverrsnitt kommer at bli tungt og høyden av tverrsnittet blir mer en 1,0m. Tyngden blir ca.150 tonn. Nordic Crane har sagt at de
kan lifte 150 tonn i en lift med to kraner men min følelse er at de er et uvanlig tungt lift og har mange usikkerheter iht utførelse som jeg tror
Svv vil slippe.

 
En annen mulighet for et betong tverrsnitt er at bruke to betongbjelker med lett brudekke mellom bjelkene. Dekket kan vara av tynne
betongplater med tverrbjelker av stål eller betong. De kan også vara composite materialer (https://fiberline.com/taxonomy/term/58 ). De er
bra iht vedlikehold som Svv bli fornøyde med.
Betongbjelkene kan vara symmetriske og enkle eller man kan ha de i ulike høyder for estetiske effekter. Bjelkene kan også ha andre form en
rektangulære med iht RIB er bedre at ha de bredere i toppen. Disse bjelker blir 40-50 tonn hver og kan lett liftes.

 
Ta et titt på dette og vi snakkes på mandag.
 
 
 

Grétar Páll Jónsson

Byggingarverkfræðingur | Civil- and Structural Engineering M.Sc.
+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

Ofanleiti 2 | 103 Reykjavik | +354 422 8000 | www.verkis.is

 

From: Grétar Páll Jónsson
To: Nicca Gade Christensen
Subject: RE: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
Date: mandag 19. juni 2017 15.26.35
Attachments: image002.png
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Hei om du innarbeider dette til rapporten då kan vi ta en gjennomgang av den for vi sender de til Svv. Jeg blir i Stavanger i morgen og onsdag
men kan snakke via Skype på torsdag.
 

Kveðja / Med vänlig hälsning / Vennlig hilsen:
Grétar Páll Jónsson

+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

 
 

From: Grétar Páll Jónsson 
Sent: föstudagur, 16. júní 2017 15:44
To: 'Nicca Gade Christensen' <ngc@okaw.no>
Cc: Tom Wike <twi@okaw.no>; Hallbjörn Reynir Hallbjörnsson <harh@verkis.is>; 'davidthorgudmundsson@gmail.com'
<davidthorgudmundsson@gmail.com>
Subject: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
 
Hei Nicca, her er lite tekst og skisser som Svv ønske om alternativer som er enklere, symmetriske bjelkebruer, stålbruer og betongbruer.
 
Stålbruer:
I rapporten viser vi en enkel stål fagverk. Vi har mange ulike muligheter for form av fagverk og dere viser en referanse i rapporten som er
bra. Material valg er stål (galvanisert, malt) eller cortesen stål, vist her under og i deres referanse. Bru i vanlig stål krever alltid mer
vedlikehold sammenlignet med betong.
 

 
En enkel stålbjelkebru er også en mulighet, bjelkene blir ca.1,1-1,2 høye, bjelken kan vara under dekke eller som en del av rekkverket. Den
må vara rett i plan men må vara i buen i høyden (som på bilden her under).
Tyngden av stålbrua blir alltid ok iht lift i en del.
 

 
Betong bruer:
Enkle betongtverrsnitt med betongbjelker og betong dekke i en del blir for tunge for lift i en del. Vi er up i 200 tonn. De er mulig at dele
tverrsnittet i to deler med led i midten av tverrsnittet, hver del blir ca. 100 tonn.

From: Nicca Gade Christensen
To: Grétar Páll Jónsson
Cc: Tom Wike
Subject: Avrop 124; ARK enkle tverrsnitt
Date: torsdag 22. juni 2017 11.05.00
Attachments: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png

 
Hei Gretar
 
Vi har skisset litt videre på dine skisser. Se under…
 
Kan man dele T-bjelken i to, og enten fremheve splitten eller montere dem sammen igjen «sømløst»?
 
 

 

 
 
I forhold til to betongbjelker med et lett dekke imellom, kan man forme vangene slik at de gir et visuelt mer spennende uttrykk, og bryte ned dimensjonene:
 

 

Til ØKAW 
 
Rettelser til skisseprosjekt.  
 

1. Hva mener ØKAW at skal inngå av opplysninger vedr. trapp på alternativ 1. Høydeforskjellen 
er så tilpass stor slik det blir vanskelig å få plass til trapp.  

 
2. Det skal inngå i skisseprosjekt muligheten for oppbygging av støttemurer for å unngå 

skråninger mot tomter og huse. 
 

3. Tilføyelse av løsningsmuligheten: kassetversnitt av stål (som alternativ F).  
Blir etterfølgende: 

 
 
Kassetverrsnitt bygges som ett element og løftes på plass på stedet. Åpent og lett rekkverk for 
utsikt og kontakt med veibanen. Skal fremstå som visuelt så lett som mulig sett fra ring 3. 
Tilføyelse av arkitektoniske kommentarer fra ØKAW. 
 
Overbygning blir i stål formet som en lukket kassetverrsnitt med høyde på ca. 1,2 m. 
Tverrsnittet er tenkt avstivet med innvendige langsgående stivere. En bru av stål vil kreve en 
del vedlikehold sammenlignet med betongbru. Under drift skal bru sikres mot rust og tæring 
av stål. Bru kan bygges off-site og løftes som et element på plass, som minker tidsforbruk under 
byggefasen, og minker behov for trafikkavvikling. Beregnet vekt for hovedspenn er på ca. 50 
ton.  

 
4. Det skal rettes priser i alternativer A til E.  

 
Alternativ A (fagverk):    35.000 – 50.000 kr/m2.  
Alternativ B:    Høy 
Alternativ C (skråstag):   50.000 – 90.000 kr/m2. 
Alternativ D (T bjelke):   Betong:   25.000 – 35.000 kr/m2. 
     Stål:  32.000 – 40.000 kr/m2. 
Alternativ E (Bjelke):   Betong:   25.000 – 35.000 kr/m2. 
     Stål:  32.000 – 40.000 kr/m2. 
Alternativ F (Kassetverrsnitt stål): 35.000 – 40.000 kr/m2. 
 

5. At det fremkommer tidligere i tabellene, hvilke ulemper og fordeler som er knyttet til 
trafikksikkerhet. For eksempel at «trafikksikkerhetsmessig er dette en bra løsning».   
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På de neste sidene blir de foreslåtte brutypene gjennomgått utfra arkitektoniske- og 
konstruktive hensyn. 

(Etter anbefaling fra Byggherre er ikke bruer av tre blitt vurdert)
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ALT A. Fagverksbru

Arkitektonisk:

Konstruktivt/vedlikehold:

Økonomisk:

From: Grétar Páll Jónsson
To: Nicca Gade Christensen
Subject: RE: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
Date: mandag 19. juni 2017 15.26.35
Attachments: image002.png

image005.png
image006.png
image007.png

Hei om du innarbeider dette til rapporten då kan vi ta en gjennomgang av den for vi sender de til Svv. Jeg blir i Stavanger i morgen og onsdag
men kan snakke via Skype på torsdag.
 

Kveðja / Med vänlig hälsning / Vennlig hilsen:
Grétar Páll Jónsson

+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

 
 

From: Grétar Páll Jónsson 
Sent: föstudagur, 16. júní 2017 15:44
To: 'Nicca Gade Christensen' <ngc@okaw.no>
Cc: Tom Wike <twi@okaw.no>; Hallbjörn Reynir Hallbjörnsson <harh@verkis.is>; 'davidthorgudmundsson@gmail.com'
<davidthorgudmundsson@gmail.com>
Subject: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
 
Hei Nicca, her er lite tekst og skisser som Svv ønske om alternativer som er enklere, symmetriske bjelkebruer, stålbruer og betongbruer.
 
Stålbruer:
I rapporten viser vi en enkel stål fagverk. Vi har mange ulike muligheter for form av fagverk og dere viser en referanse i rapporten som er
bra. Material valg er stål (galvanisert, malt) eller cortesen stål, vist her under og i deres referanse. Bru i vanlig stål krever alltid mer
vedlikehold sammenlignet med betong.
 

 
En enkel stålbjelkebru er også en mulighet, bjelkene blir ca.1,1-1,2 høye, bjelken kan vara under dekke eller som en del av rekkverket. Den
må vara rett i plan men må vara i buen i høyden (som på bilden her under).
Tyngden av stålbrua blir alltid ok iht lift i en del.
 

 
Betong bruer:
Enkle betongtverrsnitt med betongbjelker og betong dekke i en del blir for tunge for lift i en del. Vi er up i 200 tonn. De er mulig at dele
tverrsnittet i to deler med led i midten av tverrsnittet, hver del blir ca. 100 tonn.

From: Grétar Páll Jónsson
To: Nicca Gade Christensen
Subject: RE: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
Date: mandag 19. juni 2017 15.26.35
Attachments: image002.png

image005.png
image006.png
image007.png

Hei om du innarbeider dette til rapporten då kan vi ta en gjennomgang av den for vi sender de til Svv. Jeg blir i Stavanger i morgen og onsdag
men kan snakke via Skype på torsdag.
 

Kveðja / Med vänlig hälsning / Vennlig hilsen:
Grétar Páll Jónsson

+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

 
 

From: Grétar Páll Jónsson 
Sent: föstudagur, 16. júní 2017 15:44
To: 'Nicca Gade Christensen' <ngc@okaw.no>
Cc: Tom Wike <twi@okaw.no>; Hallbjörn Reynir Hallbjörnsson <harh@verkis.is>; 'davidthorgudmundsson@gmail.com'
<davidthorgudmundsson@gmail.com>
Subject: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
 
Hei Nicca, her er lite tekst og skisser som Svv ønske om alternativer som er enklere, symmetriske bjelkebruer, stålbruer og betongbruer.
 
Stålbruer:
I rapporten viser vi en enkel stål fagverk. Vi har mange ulike muligheter for form av fagverk og dere viser en referanse i rapporten som er
bra. Material valg er stål (galvanisert, malt) eller cortesen stål, vist her under og i deres referanse. Bru i vanlig stål krever alltid mer
vedlikehold sammenlignet med betong.
 

 
En enkel stålbjelkebru er også en mulighet, bjelkene blir ca.1,1-1,2 høye, bjelken kan vara under dekke eller som en del av rekkverket. Den
må vara rett i plan men må vara i buen i høyden (som på bilden her under).
Tyngden av stålbrua blir alltid ok iht lift i en del.
 

 
Betong bruer:
Enkle betongtverrsnitt med betongbjelker og betong dekke i en del blir for tunge for lift i en del. Vi er up i 200 tonn. De er mulig at dele
tverrsnittet i to deler med led i midten av tverrsnittet, hver del blir ca. 100 tonn.

Oversikt over informasjoner som skal inngå i skisseprosjekt: 
 

1. Pris/kostnad for de ulike alternativene 
2. Fordeler og ulemper fra de ulike faggrupper 
3. Lark tegninger/skisser 
4. Konstruktive tanker.  

 
1.  Kostnadsoverslag 

 
Fagverksbru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 40.000 kr/m2 m2 130 5.200.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Bru av stål krever alltid mer vedlikehold sammenlignet med en betongbru ettersom det skal sikres mot 
rust og tæring av stål.  
En fagverksbru er en forholdsvis lett konstruksjon. Den kan bygges off-site og løftes som et element 
på plass og minker dermed tidsforbruk under byggefasen. Løsningen minker også behov for 
trafikkavvikling. Beregnet vekt er på ca. 50 tonn.  
 
Betongelementbru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru Høy kr/m2 m2 130 Høy 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Bru av betong er mindre krevende i forhold til vedlikehold enn f.eks. bru av stål. På grunn av bruens 
kompliserte tverrsnitt og evt. utfordringer vedr. nedbøyning blir revner i tverrsnittet en utfordring på 
lang sikt i forhold til vedlikehold.  
Bruen blir vanskelig å løfte på plass pga. høy vekt. Utfordrende i anleggsfasen.  
Dyr pga. komplisert tverrsnitt.  
 
Stålelementbru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru Høy kr/m2 m2 130 Høy 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Bru av stål krever alltid mer vedlikehold sammenlignet med betongbru ettersom det skal sikres mot 
rust og tæring av stål.  
Dyr pga. komplisert tverrsnitt.  
 

Enkel konstruksjon i stål med mesh/tette felt/åpne felt/glass. Kan bli en 
relativt åpen konstruksjon som muliggjør sikt mot sør og ned på veien selv 
for de laveste fotgjengerne/ barna. Stram og lukket form. 

Det er mange muligheter for fagverk. Materialvalg er stål (galvaniset/ 
lakkert) eller cortenstål.
Bru av stål krever mer vedlikehold sammenlignet med en betongbru 
ettersom det skal sikres mot rust og tæring av stål. Om en benytter 
Cortenstål er det høyere vedlikeholdskostnader enn ved vanlig stål.
En fagverksbru er en forholdsvis lett konstruksjon. Den kan bygges off-
site og løftes som ett element på plass og reduserer tidsforbruk under 
byggefasen. Lett bru betyr mindre og enklere fundament, som igjen 
reduserer behov for inngrep i eksisterende mur. Beregnet vekt er på ca. 50 
tonn (eks. brudekke). 

35.000-50.000
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ALT B. Betongelement
  Stålelement

Arkitektonisk:

Konstruktivt/vedlikehold:

Økonomisk:

Bygges som ett element som lander på fundament i form av skive 
(posisjon avhengig av tomtevalg). Høy vange mot nord for bæring og 
skjerming av forgjengerne på brua. Åpent og lett rekkverk mot sør for 
utsikt og kontakt med veibanen. 

Betong: Som ett betongelement vil den ha en vekt på over 100 tonn. Den 
kan derimot reduseres i vekt ved bruk av hullrom/bubbledeck i tverrsnittet, 
dette må studeres i den videre prosessen i forhold til nedbøyning. På 
grunn av bruas kompliserte tverrsnitt og evt. utfordringer vedr. nedbøyning 
blir riss i betongen en utfordring på lang sikt i forhold til vedlikehold. Brua 
blir vanskelig å løfte på plass pga. høy vekt. Utfordrende i anleggsfasen. 

Stål:Bru utført i stål med ribber kledd med strukturelle stålplater.  Trolig 
økonomisk mer krevende enn betongelement. Brua blir lettere (men stadig 
relativ tung), og bru av stål krever mer vedlikehold sammenlignet med 
betongbru ettersom det skal sikres mot rust og tæring av stål.  

Oversikt over informasjoner som skal inngå i skisseprosjekt: 
 

1. Pris/kostnad for de ulike alternativene 
2. Fordeler og ulemper fra de ulike faggrupper 
3. Lark tegninger/skisser 
4. Konstruktive tanker.  

 
1.  Kostnadsoverslag 

 
Fagverksbru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 40.000 kr/m2 m2 130 5.200.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Bru av stål krever alltid mer vedlikehold sammenlignet med en betongbru ettersom det skal sikres mot 
rust og tæring av stål.  
En fagverksbru er en forholdsvis lett konstruksjon. Den kan bygges off-site og løftes som et element 
på plass og minker dermed tidsforbruk under byggefasen. Løsningen minker også behov for 
trafikkavvikling. Beregnet vekt er på ca. 50 tonn.  
 
Betongelementbru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru Høy kr/m2 m2 130 Høy 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Bru av betong er mindre krevende i forhold til vedlikehold enn f.eks. bru av stål. På grunn av bruens 
kompliserte tverrsnitt og evt. utfordringer vedr. nedbøyning blir revner i tverrsnittet en utfordring på 
lang sikt i forhold til vedlikehold.  
Bruen blir vanskelig å løfte på plass pga. høy vekt. Utfordrende i anleggsfasen.  
Dyr pga. komplisert tverrsnitt.  
 
Stålelementbru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru Høy kr/m2 m2 130 Høy 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Bru av stål krever alltid mer vedlikehold sammenlignet med betongbru ettersom det skal sikres mot 
rust og tæring av stål.  
Dyr pga. komplisert tverrsnitt.  
 

Oversikt over informasjoner som skal inngå i skisseprosjekt: 
 

1. Pris/kostnad for de ulike alternativene 
2. Fordeler og ulemper fra de ulike faggrupper 
3. Lark tegninger/skisser 
4. Konstruktive tanker.  

 
1.  Kostnadsoverslag 

 
Fagverksbru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 40.000 kr/m2 m2 130 5.200.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Bru av stål krever alltid mer vedlikehold sammenlignet med en betongbru ettersom det skal sikres mot 
rust og tæring av stål.  
En fagverksbru er en forholdsvis lett konstruksjon. Den kan bygges off-site og løftes som et element 
på plass og minker dermed tidsforbruk under byggefasen. Løsningen minker også behov for 
trafikkavvikling. Beregnet vekt er på ca. 50 tonn.  
 
Betongelementbru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru Høy kr/m2 m2 130 Høy 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Bru av betong er mindre krevende i forhold til vedlikehold enn f.eks. bru av stål. På grunn av bruens 
kompliserte tverrsnitt og evt. utfordringer vedr. nedbøyning blir revner i tverrsnittet en utfordring på 
lang sikt i forhold til vedlikehold.  
Bruen blir vanskelig å løfte på plass pga. høy vekt. Utfordrende i anleggsfasen.  
Dyr pga. komplisert tverrsnitt.  
 
Stålelementbru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru Høy kr/m2 m2 130 Høy 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Bru av stål krever alltid mer vedlikehold sammenlignet med betongbru ettersom det skal sikres mot 
rust og tæring av stål.  
Dyr pga. komplisert tverrsnitt.  
 



11

ALT C. Skråstagsbru

Arkitektonisk:

Konstruktivt/vedlikehold:

Økonomisk:

Søyle i posisjon med eksisterende mur og støyskjerm. Bruelementer i stål 
eller betong. Tårn/søyler, samt stag blir visuelt fremtredende i nabolaget, 
samt synlig fra veien. Visuelt unødig kraftig grep for et så kort spenn. 
Frihet i utforming av rekkverk.

Bygging av brurampe, søyler og tårn kan utføres uten å forstyrre trafikk. 
Tårn for bru må fundamenters til fjell som kan føre til omfattende 
utgraving. Løsningen reduserer behovet for inngrep i eksisterende murer 
på begge sider i forhold til andre alternativer. Bruelementene kan bli tynne 
p.g.a. bæring fra skråstag, men løft og montering kan bli mer omfattende 
sammenlignet med å løfte ett element på plass. Skråstagsbruer gir stor 
frihet i valg av brudekker. Avstand og antall stag kan velges iht hvilke 
spenn som er ønskelig for elementene og konstruksjonshøyden element/
dekke. Dekket kan være stålelementer eller betongplater. Angående 
ståldekket i hovedspennet er det nok mest aktuelt å flytte så store 
elementer av brudekket som mulig å transportere til byggeplassen. 
Deretter lages det en rigg så tett inntil brua som mulig for å sveise 
sammen hele eller hoveddelen av brudekket Til slutt heises brudekket på 
plass og henges opp i skråstagene. Tårn, stag og fuger må gjennomgå 
regelmessig inspeksjon og vedlikehold av skråstagsbru vil kreve større 
vedlikehold enn bjelke/platebru.

Skråstagsbru 
Kan evt. også utføres sammen med løsning 1b. 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 55.000 kr/m2 m2 130 7.150.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Generelt vil en skråstagsbru på grunn av tårn og kabler kreve noe større vedlikehold enn 
bjelke/platebru. Bruk av stål i brudekke vil også kreve regelmessig vedlikehold.  
Bygging av brurampe, søyler og tårn kan utføres uten større trafikkpåvirkninger. Angående ståldekket 
i hovedspennet er det nok mest aktuelt å flytte så store deler av brudekket som det er mulig å 
transportere til byggeplassen. Deretter lages det en rigg så tett inntil bruen som mulig for å sveise 
sammen hele eller hoveddelen av brudekket Til slutt heises brudekket på plass og henges opp i 
skråstagene.  
 
T-bjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
For at utførelsen i byggefasen blir enklere, er det mulighet å dele konstruksjonen i to elementer. Dette 
betyr at det skal lages en fuge mellom de to elementene. Denne fugen blir vanskelig å utføre foruten 
at den krever mye og regelmessig vedlikehold i brukstiden. Derutover er der noe mindre vedlikehold 
enn ved tilsvarende stålbru.  
 
Stålbjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
Drift og vedlikehold – Anleggsfase 
Vedlikehold for en U-bjelkebru forventes å bli enklere enn for f.eks. en skråstagsbru, grunnet tårn og 
kabler. Bru i vanlig stål krever alltid mer vedlikehold sammenlignet med betongbru ettersom det skal 
sikres mot rust og tæring av stål. Derfor vil bru av stål i brudekke kreve regelmessig vedlikehold 
Bygging av landkar og rampe på sørsiden vurderes å kunne utføres uten større trafikkpåvirkninger. 
Tyngden av stålbrua/bjelker vurderes å ligge innenfor normal tyngde på lift.  
 
Betongbjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
 

Skråstagsbru 
Kan evt. også utføres sammen med løsning 1b. 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 55.000 kr/m2 m2 130 7.150.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Generelt vil en skråstagsbru på grunn av tårn og kabler kreve noe større vedlikehold enn 
bjelke/platebru. Bruk av stål i brudekke vil også kreve regelmessig vedlikehold.  
Bygging av brurampe, søyler og tårn kan utføres uten større trafikkpåvirkninger. Angående ståldekket 
i hovedspennet er det nok mest aktuelt å flytte så store deler av brudekket som det er mulig å 
transportere til byggeplassen. Deretter lages det en rigg så tett inntil bruen som mulig for å sveise 
sammen hele eller hoveddelen av brudekket Til slutt heises brudekket på plass og henges opp i 
skråstagene.  
 
T-bjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
For at utførelsen i byggefasen blir enklere, er det mulighet å dele konstruksjonen i to elementer. Dette 
betyr at det skal lages en fuge mellom de to elementene. Denne fugen blir vanskelig å utføre foruten 
at den krever mye og regelmessig vedlikehold i brukstiden. Derutover er der noe mindre vedlikehold 
enn ved tilsvarende stålbru.  
 
Stålbjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
Drift og vedlikehold – Anleggsfase 
Vedlikehold for en U-bjelkebru forventes å bli enklere enn for f.eks. en skråstagsbru, grunnet tårn og 
kabler. Bru i vanlig stål krever alltid mer vedlikehold sammenlignet med betongbru ettersom det skal 
sikres mot rust og tæring av stål. Derfor vil bru av stål i brudekke kreve regelmessig vedlikehold 
Bygging av landkar og rampe på sørsiden vurderes å kunne utføres uten større trafikkpåvirkninger. 
Tyngden av stålbrua/bjelker vurderes å ligge innenfor normal tyngde på lift.  
 
Betongbjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
 

50.000-90.000
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ALT D. T-bjelke Betong
  T-bjelke Stål

Arkitektonisk:

Konstruktivt/vedlikehold:

Økonomisk:

Tverrsnitt med bæring under gangbanen. Frihet til utforming av åpent 
rekkverk. Lett form som kan være rett eller buet. Fundament som søyler 
eller skiver sentrisk under midtvange. Brua oppfattes slank fra siden og 
kan “sveve” over landskapet som rampe. Helhetlig uttrykk om bru og 
rampe bygges opp likt

Betong: Ett T-bjelke tverrsnitt vil veie omtrent 150 tonn og høyden av 
tverrsnittet blir mer en 1,0m, noe som vil kreve to kranbiler til montasje. 
Det er mulig å dele konstruksjonen i to langsgående elementer. Dette 
betyr at det skal lages en fuge mellom de to elementene. Denne fugen 
krever mye og regelmessig vedlikehold i brukstiden. Det er noe mindre 
vedlikehold enn ved tilsvarende stålbru.  
Stål: En T-bjelkebru av stål med stålbjelke som bærende del av brua, og 
brudekket bygget på stålbjelke, betyr en høyere bjelke for å kunne spenne 
over hele Ring 3. Bru kan evt. utføres med T-delen som to bjelker. Dette 
gir mulighet for å dele brua opp i anleggsfasen, men øker tidsforbruk ved 
montering av to deler.
En T-bjelkebru av stål, kledd med plater, vil kreve en del vedlikehold 
sammenlignet med tilsvarende bru av betong. Under drift skal stålbru 
sikres mot rust og tæring av stål. En T-bjelkebru kan bli en forholdsvis lett 
konstruksjon. Den kan bygges off-site og løftes som et element på plass 
og minker dermed tidsforbruk under byggefasen. Løsningen minker også 
behov for trafikkavvikling. Beregnet vekt er på ca. 40 – 50 ton. 

Skråstagsbru 
Kan evt. også utføres sammen med løsning 1b. 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 55.000 kr/m2 m2 130 7.150.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Generelt vil en skråstagsbru på grunn av tårn og kabler kreve noe større vedlikehold enn 
bjelke/platebru. Bruk av stål i brudekke vil også kreve regelmessig vedlikehold.  
Bygging av brurampe, søyler og tårn kan utføres uten større trafikkpåvirkninger. Angående ståldekket 
i hovedspennet er det nok mest aktuelt å flytte så store deler av brudekket som det er mulig å 
transportere til byggeplassen. Deretter lages det en rigg så tett inntil bruen som mulig for å sveise 
sammen hele eller hoveddelen av brudekket Til slutt heises brudekket på plass og henges opp i 
skråstagene.  
 
T-bjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
For at utførelsen i byggefasen blir enklere, er det mulighet å dele konstruksjonen i to elementer. Dette 
betyr at det skal lages en fuge mellom de to elementene. Denne fugen blir vanskelig å utføre foruten 
at den krever mye og regelmessig vedlikehold i brukstiden. Derutover er der noe mindre vedlikehold 
enn ved tilsvarende stålbru.  
 
Stålbjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
Drift og vedlikehold – Anleggsfase 
Vedlikehold for en U-bjelkebru forventes å bli enklere enn for f.eks. en skråstagsbru, grunnet tårn og 
kabler. Bru i vanlig stål krever alltid mer vedlikehold sammenlignet med betongbru ettersom det skal 
sikres mot rust og tæring av stål. Derfor vil bru av stål i brudekke kreve regelmessig vedlikehold 
Bygging av landkar og rampe på sørsiden vurderes å kunne utføres uten større trafikkpåvirkninger. 
Tyngden av stålbrua/bjelker vurderes å ligge innenfor normal tyngde på lift.  
 
Betongbjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
 

Et T-bjelke tverrsnitt kommer at bli tungt og høyden av tverrsnittet blir mer en 1,0m. Tyngden blir ca.150 tonn. Nordic Crane har sagt at de
kan lifte 150 tonn i en lift med to kraner men min følelse er at de er et uvanlig tungt lift og har mange usikkerheter iht utførelse som jeg tror
Svv vil slippe.

 
En annen mulighet for et betong tverrsnitt er at bruke to betongbjelker med lett brudekke mellom bjelkene. Dekket kan vara av tynne
betongplater med tverrbjelker av stål eller betong. De kan også vara composite materialer (https://fiberline.com/taxonomy/term/58 ). De er
bra iht vedlikehold som Svv bli fornøyde med.
Betongbjelkene kan vara symmetriske og enkle eller man kan ha de i ulike høyder for estetiske effekter. Bjelkene kan også ha andre form en
rektangulære med iht RIB er bedre at ha de bredere i toppen. Disse bjelker blir 40-50 tonn hver og kan lett liftes.

 
Ta et titt på dette og vi snakkes på mandag.
 
 
 

Grétar Páll Jónsson

Byggingarverkfræðingur | Civil- and Structural Engineering M.Sc.
+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

Ofanleiti 2 | 103 Reykjavik | +354 422 8000 | www.verkis.is

 

32.000-40.000

25.000-35.000
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ALT E. Betongbjelkebru
  Stålbjelkebru

From: Nicca Gade Christensen
To: Grétar Páll Jónsson
Cc: Tom Wike
Subject: Avrop 124; ARK enkle tverrsnitt
Date: torsdag 22. juni 2017 11.05.00
Attachments: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png

 
Hei Gretar
 
Vi har skisset litt videre på dine skisser. Se under…
 
Kan man dele T-bjelken i to, og enten fremheve splitten eller montere dem sammen igjen «sømløst»?
 
 

 

 
 
I forhold til to betongbjelker med et lett dekke imellom, kan man forme vangene slik at de gir et visuelt mer spennende uttrykk, og bryte ned dimensjonene:
 

 

Et T-bjelke tverrsnitt kommer at bli tungt og høyden av tverrsnittet blir mer en 1,0m. Tyngden blir ca.150 tonn. Nordic Crane har sagt at de
kan lifte 150 tonn i en lift med to kraner men min følelse er at de er et uvanlig tungt lift og har mange usikkerheter iht utførelse som jeg tror
Svv vil slippe.

 
En annen mulighet for et betong tverrsnitt er at bruke to betongbjelker med lett brudekke mellom bjelkene. Dekket kan vara av tynne
betongplater med tverrbjelker av stål eller betong. De kan også vara composite materialer (https://fiberline.com/taxonomy/term/58 ). De er
bra iht vedlikehold som Svv bli fornøyde med.
Betongbjelkene kan vara symmetriske og enkle eller man kan ha de i ulike høyder for estetiske effekter. Bjelkene kan også ha andre form en
rektangulære med iht RIB er bedre at ha de bredere i toppen. Disse bjelker blir 40-50 tonn hver og kan lett liftes.

 
Ta et titt på dette og vi snakkes på mandag.
 
 
 

Grétar Páll Jónsson

Byggingarverkfræðingur | Civil- and Structural Engineering M.Sc.
+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

Ofanleiti 2 | 103 Reykjavik | +354 422 8000 | www.verkis.is

 

From: Nicca Gade Christensen
To: Grétar Páll Jónsson
Cc: Tom Wike
Subject: Avrop 124; ARK enkle tverrsnitt
Date: torsdag 22. juni 2017 11.05.00
Attachments: image001.png

image002.png
image003.png
image004.png

 
Hei Gretar
 
Vi har skisset litt videre på dine skisser. Se under…
 
Kan man dele T-bjelken i to, og enten fremheve splitten eller montere dem sammen igjen «sømløst»?
 
 

 

 
 
I forhold til to betongbjelker med et lett dekke imellom, kan man forme vangene slik at de gir et visuelt mer spennende uttrykk, og bryte ned dimensjonene:
 

 

Arkitektonisk:

Konstruktivt/vedlikehold:

Økonomisk:

Betong: To betongbjelker med lett brudekke mellom bjelkene. Dekket kan 
være tynne betongplater/composit plater med tverrbjelker av stål eller 
betong. Understøttet med skiver i full bredde av bane eller søyler/skiver 
under vanger/bjelkene. Tett rekkverk gir kraftig uttrykk fra siden.
Stål: To stålbjelker med lett brudekke mellom bjelkene. Rekkverk som en 
kombinasjon med stålbjelke og åpent rekkverk i glass/spiler eller tett. Gir 
større frihet i rekkverket enn betongen.
Betong: Betongbjelkene kan være symmetriske og enkle, eller variere i ulike 
høyder for estetiske/visuelle effekter. Bjelkene kan ha andre former enn 
rektangulære, og da er det best med større bredde i toppen. Bjelkene veier 
omtrent 40-50 tonn hver. Bygging av landkar og rampe på sørsiden vurderes 
å kunne utføres uten større trafikkforstyrrelser og tyngden av betongbjelker 
vurderes å ligge innenfor normal tyngde på lift.  Tverrbjelker kan være av 
stål eller betong, men må være fast innspent i hovedbjelken for å begrense 
vridning av hovedbjelker. Dekke må også bygges så den medvirker i 
oppfanging av horisontale krefter på brua. Bjelker med tverrbjelker og lett 
dekke har ikke samme frihet til å bue i plan pga vridning. Deler av rampen 
som ikke ligger over Ring 3 kan plasstøpes og gir muligheter for mer frihet i 
geometrien.
Stål: Ved en enkel stålbjelkebru er bjelkene ca.1,1-1,2 høye, bjelken kan 
være under dekke eller som en del av rekkverket. Den må være rett i plan 
men kan være buet i høyden. Vedlikehold for en U-bjelkebru i stål forventes 
å bli enklere enn for f.eks. en skråstagsbru. Bru i vanlig stål krever mer 
vedlikehold enn betongbru da den skal sikres mot rust og tæring av stål. 
Bygging av landkar og rampe på sørsiden vurderes å kunne utføres uten 
større trafikkforstyrrelser. Tyngden av stålbrua/bjelker vurderes å ligge 
innenfor normal tyngde på lift. 

From: Grétar Páll Jónsson
To: Nicca Gade Christensen
Subject: RE: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
Date: mandag 19. juni 2017 15.26.35
Attachments: image002.png

image005.png
image006.png
image007.png

Hei om du innarbeider dette til rapporten då kan vi ta en gjennomgang av den for vi sender de til Svv. Jeg blir i Stavanger i morgen og onsdag
men kan snakke via Skype på torsdag.
 

Kveðja / Med vänlig hälsning / Vennlig hilsen:
Grétar Páll Jónsson

+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

 
 

From: Grétar Páll Jónsson 
Sent: föstudagur, 16. júní 2017 15:44
To: 'Nicca Gade Christensen' <ngc@okaw.no>
Cc: Tom Wike <twi@okaw.no>; Hallbjörn Reynir Hallbjörnsson <harh@verkis.is>; 'davidthorgudmundsson@gmail.com'
<davidthorgudmundsson@gmail.com>
Subject: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
 
Hei Nicca, her er lite tekst og skisser som Svv ønske om alternativer som er enklere, symmetriske bjelkebruer, stålbruer og betongbruer.
 
Stålbruer:
I rapporten viser vi en enkel stål fagverk. Vi har mange ulike muligheter for form av fagverk og dere viser en referanse i rapporten som er
bra. Material valg er stål (galvanisert, malt) eller cortesen stål, vist her under og i deres referanse. Bru i vanlig stål krever alltid mer
vedlikehold sammenlignet med betong.
 

 
En enkel stålbjelkebru er også en mulighet, bjelkene blir ca.1,1-1,2 høye, bjelken kan vara under dekke eller som en del av rekkverket. Den
må vara rett i plan men må vara i buen i høyden (som på bilden her under).
Tyngden av stålbrua blir alltid ok iht lift i en del.
 

 
Betong bruer:
Enkle betongtverrsnitt med betongbjelker og betong dekke i en del blir for tunge for lift i en del. Vi er up i 200 tonn. De er mulig at dele
tverrsnittet i to deler med led i midten av tverrsnittet, hver del blir ca. 100 tonn.

Et T-bjelke tverrsnitt kommer at bli tungt og høyden av tverrsnittet blir mer en 1,0m. Tyngden blir ca.150 tonn. Nordic Crane har sagt at de
kan lifte 150 tonn i en lift med to kraner men min følelse er at de er et uvanlig tungt lift og har mange usikkerheter iht utførelse som jeg tror
Svv vil slippe.

 
En annen mulighet for et betong tverrsnitt er at bruke to betongbjelker med lett brudekke mellom bjelkene. Dekket kan vara av tynne
betongplater med tverrbjelker av stål eller betong. De kan også vara composite materialer (https://fiberline.com/taxonomy/term/58 ). De er
bra iht vedlikehold som Svv bli fornøyde med.
Betongbjelkene kan vara symmetriske og enkle eller man kan ha de i ulike høyder for estetiske effekter. Bjelkene kan også ha andre form en
rektangulære med iht RIB er bedre at ha de bredere i toppen. Disse bjelker blir 40-50 tonn hver og kan lett liftes.

 
Ta et titt på dette og vi snakkes på mandag.
 
 
 

Grétar Páll Jónsson

Byggingarverkfræðingur | Civil- and Structural Engineering M.Sc.
+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

Ofanleiti 2 | 103 Reykjavik | +354 422 8000 | www.verkis.is

 

Skråstagsbru 
Kan evt. også utføres sammen med løsning 1b. 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 55.000 kr/m2 m2 130 7.150.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Generelt vil en skråstagsbru på grunn av tårn og kabler kreve noe større vedlikehold enn 
bjelke/platebru. Bruk av stål i brudekke vil også kreve regelmessig vedlikehold.  
Bygging av brurampe, søyler og tårn kan utføres uten større trafikkpåvirkninger. Angående ståldekket 
i hovedspennet er det nok mest aktuelt å flytte så store deler av brudekket som det er mulig å 
transportere til byggeplassen. Deretter lages det en rigg så tett inntil bruen som mulig for å sveise 
sammen hele eller hoveddelen av brudekket Til slutt heises brudekket på plass og henges opp i 
skråstagene.  
 
T-bjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
For at utførelsen i byggefasen blir enklere, er det mulighet å dele konstruksjonen i to elementer. Dette 
betyr at det skal lages en fuge mellom de to elementene. Denne fugen blir vanskelig å utføre foruten 
at den krever mye og regelmessig vedlikehold i brukstiden. Derutover er der noe mindre vedlikehold 
enn ved tilsvarende stålbru.  
 
Stålbjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
Drift og vedlikehold – Anleggsfase 
Vedlikehold for en U-bjelkebru forventes å bli enklere enn for f.eks. en skråstagsbru, grunnet tårn og 
kabler. Bru i vanlig stål krever alltid mer vedlikehold sammenlignet med betongbru ettersom det skal 
sikres mot rust og tæring av stål. Derfor vil bru av stål i brudekke kreve regelmessig vedlikehold 
Bygging av landkar og rampe på sørsiden vurderes å kunne utføres uten større trafikkpåvirkninger. 
Tyngden av stålbrua/bjelker vurderes å ligge innenfor normal tyngde på lift.  
 
Betongbjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
 

Skråstagsbru 
Kan evt. også utføres sammen med løsning 1b. 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 55.000 kr/m2 m2 130 7.150.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
Generelt vil en skråstagsbru på grunn av tårn og kabler kreve noe større vedlikehold enn 
bjelke/platebru. Bruk av stål i brudekke vil også kreve regelmessig vedlikehold.  
Bygging av brurampe, søyler og tårn kan utføres uten større trafikkpåvirkninger. Angående ståldekket 
i hovedspennet er det nok mest aktuelt å flytte så store deler av brudekket som det er mulig å 
transportere til byggeplassen. Deretter lages det en rigg så tett inntil bruen som mulig for å sveise 
sammen hele eller hoveddelen av brudekket Til slutt heises brudekket på plass og henges opp i 
skråstagene.  
 
T-bjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
Drift og vedlikehold - Anleggsfase 
For at utførelsen i byggefasen blir enklere, er det mulighet å dele konstruksjonen i to elementer. Dette 
betyr at det skal lages en fuge mellom de to elementene. Denne fugen blir vanskelig å utføre foruten 
at den krever mye og regelmessig vedlikehold i brukstiden. Derutover er der noe mindre vedlikehold 
enn ved tilsvarende stålbru.  
 
Stålbjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
Drift og vedlikehold – Anleggsfase 
Vedlikehold for en U-bjelkebru forventes å bli enklere enn for f.eks. en skråstagsbru, grunnet tårn og 
kabler. Bru i vanlig stål krever alltid mer vedlikehold sammenlignet med betongbru ettersom det skal 
sikres mot rust og tæring av stål. Derfor vil bru av stål i brudekke kreve regelmessig vedlikehold 
Bygging av landkar og rampe på sørsiden vurderes å kunne utføres uten større trafikkpåvirkninger. 
Tyngden av stålbrua/bjelker vurderes å ligge innenfor normal tyngde på lift.  
 
Betongbjelkebru 
 

Del Pris  Enhet Mengder Kostnad 
Bru 35.000 kr/m2 m2 130 4.550.000 

 
 

32.000-40.000

25.000-35.000
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ALT F. Kassetversnitt
 Stål

Arkitektonisk:

Konstruktivt/vedlikehold:

Økonomisk:

Slank bru med åpent og lett rekkverk for utsikt og kontakt med veibanen. 
Fremstår visuelt så lett som mulig sett fra ring 3. Lukket og “ren” form sett 
fra undersiden. Fundament i form av skive søyle sentrisk under brubane.

Kassetverrsnitt bygges som ett element og løftes på plass på stedet. 

Overbygning blir i stål formet som ett lukket kassetverrsnitt med høyde 
på ca. 1,2 m. Tverrsnittet er tenkt avstivet med innvendige langsgående 
stivere. En bru av stål vil kreve en del vedlikehold sammenlignet med 
betongbru. Under drift skal bru sikres mot rust og tæring av stål. Bru kan 
bygges off-site og løftes som ett element på plass, som minker tidsforbruk 
under byggefasen, og minker behov for trafikkavvikling. Beregnet vekt for 
hovedspenn er på ca. 50 ton. 

Til ØKAW 
 
Rettelser til skisseprosjekt.  
 

1. Hva mener ØKAW at skal inngå av opplysninger vedr. trapp på alternativ 1. Høydeforskjellen 
er så tilpass stor slik det blir vanskelig å få plass til trapp.  

 
2. Det skal inngå i skisseprosjekt muligheten for oppbygging av støttemurer for å unngå 

skråninger mot tomter og huse. 
 

3. Tilføyelse av løsningsmuligheten: kassetversnitt av stål (som alternativ F).  
Blir etterfølgende: 

 
 
Kassetverrsnitt bygges som ett element og løftes på plass på stedet. Åpent og lett rekkverk for 
utsikt og kontakt med veibanen. Skal fremstå som visuelt så lett som mulig sett fra ring 3. 
Tilføyelse av arkitektoniske kommentarer fra ØKAW. 
 
Overbygning blir i stål formet som en lukket kassetverrsnitt med høyde på ca. 1,2 m. 
Tverrsnittet er tenkt avstivet med innvendige langsgående stivere. En bru av stål vil kreve en 
del vedlikehold sammenlignet med betongbru. Under drift skal bru sikres mot rust og tæring 
av stål. Bru kan bygges off-site og løftes som et element på plass, som minker tidsforbruk under 
byggefasen, og minker behov for trafikkavvikling. Beregnet vekt for hovedspenn er på ca. 50 
ton.  

 
4. Det skal rettes priser i alternativer A til E.  

 
Alternativ A (fagverk):    35.000 – 50.000 kr/m2.  
Alternativ B:    Høy 
Alternativ C (skråstag):   50.000 – 90.000 kr/m2. 
Alternativ D (T bjelke):   Betong:   25.000 – 35.000 kr/m2. 
     Stål:  32.000 – 40.000 kr/m2. 
Alternativ E (Bjelke):   Betong:   25.000 – 35.000 kr/m2. 
     Stål:  32.000 – 40.000 kr/m2. 
Alternativ F (Kassetverrsnitt stål): 35.000 – 40.000 kr/m2. 
 

5. At det fremkommer tidligere i tabellene, hvilke ulemper og fordeler som er knyttet til 
trafikksikkerhet. For eksempel at «trafikksikkerhetsmessig er dette en bra løsning».   

35.000-40.000
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På de neste sidene blir de ulike tomteutnyttelsene vurdert og gjennomgått utfra 
arkitektoniske-, konstruktive- og landskapsmessige hensyn. 

Fordeler og ulemper med tomteutnyttelsen, samt egnede brutyper nevnes.
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ALT 1a. Kort rett bru med rampe mot øst langs eksisterende mur og støyskjerm 
    (“den korte”)

FORELØPIG
2018-02-25
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Her kan det være mulig å bevare mye av eksisterende mur mot ringveien, 
men dette må studeres i den videre prosessen. På østsiden kan landkar 
bygges på fjell sammen med rampen. Rampe og bru ligger høyt, kan 
muligens redusere behovet for pigging av eksisterende fjell.

Alternativet er oversiktlig og enkelt, hvor bru og rampe er stram i formen 
med et vinkelrett hjørne ved rampe/bru
Høydeforskjell fra bru til sykkelveg løses ved bruk av høye murer på 
begge sider av rampen, og denne delen av strekningen kan føles 
inneklemt. 
For begrenset areal til disposisjon for utforming av trapp. Landingsplass 
hvor rampe møter sykkelveg er også minimalt, hvor det kan være 
farlig å krysse sykkelvegen på grunn av høy fart på sykler, og direkte 
overgang fra rampe til sykkelveg. Litt ekstra areal for benk/opphold 
kan oppnås ved å trekke rampen ut mot nordvest på bekostning av 
vegetasjonsareal. Alternativet åpner ikke for mulighet for snøopplagring 
og overvannshåndtering. Inngrep på eiendom forholdsvis lite.
Kan redusere fart med en”portal” med bevisst bruk av belysning, 
vegetasjon, opphøyd flate, og overflatemateriale. 

Arkitektonisk:

Konstruktivt:

Brua er horisontal og går skrått over ringveien. Brua avsluttes i posisjon 
med eksisterende mur. Fundament utformes med rampe ned til gang- og 
sykkelveg. Sykkelveg legges i en svak bue rundt bru og rampe.

Landskapsmessig:

Opphøyd areal og en form 
for “portal” vil bli et positivt 
innslag for alle alternativer og 
bidra til å senke fart og øke 
sikkerhet ved kryssing.

ALT 1a. Kort rett bru med rampe mot øst langs eksisterende mur og støyskjerm 
    (“den korte”)
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ALT 1a. Kort rett bru med rampe mot øst langs eksisterende mur og støyskjerm 
    (“den korte”)



19

ALT 1a. Kort rett bru med rampe mot øst langs eksisterende mur og støyskjerm 
    (“den korte”)
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Fordeler: Ulemper:
• God oversikt på sykkelveg, mulig redusert fart 

på syklistene ved at sykkelveg går i bue om 
rampe/bru 

• Vurderes som god geometri, og brua er 
uavhengig av plassering av gang- og 
sykkelveg (kotehøyde)

• Oppnår universell utformet bru og rampe
• Visuelt mulig med en kort, symmetrisk og 

enkel bru. Rampe blir relativt kort og kan 
inngå i mur/støyskjerm. 

• Eksisterende tursti opp mot brua kan kobles 
direkte på ny sykkelveg langs ringvegen i et 
oversiktlig og åpent kryss.

• Nabotomtene unngår å få en høy rampe mot 
hage/hus

• Uttak av berggrunn mindre enn i alt 2 og 3
• Ensartet støyskjerm/vegg på hele 

strekningen.

• Linjeføring på bru/rampe kan påvirke 
framkommelighet og trafikksikkerhet for 
syklister (ihht. kurvatur og sikt) 

• Rampen fra bru kommer direkte ut på 
sykkelvegen, skolebarn/fotgjengere må krysse 
over sykkelveg til fortau.

• Tar til dels store deler av hagen til 
Heggelibakken 44 samt 40-42, og gir 
vanskelig fremkommelighet til tomtene. Begge 
tomtene blir sterkt redusert. Eksisterende 
adkomstveg for Heggelibakken 44 nord av 
huset stenges. Parkeringsareal på tomten for 
Heggelebakken 40-42 reduseres.

• Tilkobling til eksisterende gang- og sykkelveg 
fra Heggelibakken krever tiltak.

• Trange forhold og eventuelle problemer med 
overvannshåndtering

• Mye uttak av berggrunn
• Store deler av muren må erstattes/rives.

ALT 1a. Kort rett bru med rampe mot øst langs eksisterende mur og støyskjerm 
    (“den korte”)
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ALT 1aE. Betongbjelkebru
      Stålbjelkebru

ALT 1aF. Kassetverrsnitt

ALT 1aA. Fagverksbru

Alternative brutyper for tomteutnyttelsen:

ALT 1aB. Betongelement
     Stålelement

ALT 1aD. T-bjelke Betong
      T-bjelke i stål

Et T-bjelke tverrsnitt kommer at bli tungt og høyden av tverrsnittet blir mer en 1,0m. Tyngden blir ca.150 tonn. Nordic Crane har sagt at de
kan lifte 150 tonn i en lift med to kraner men min følelse er at de er et uvanlig tungt lift og har mange usikkerheter iht utførelse som jeg tror
Svv vil slippe.

 
En annen mulighet for et betong tverrsnitt er at bruke to betongbjelker med lett brudekke mellom bjelkene. Dekket kan vara av tynne
betongplater med tverrbjelker av stål eller betong. De kan også vara composite materialer (https://fiberline.com/taxonomy/term/58 ). De er
bra iht vedlikehold som Svv bli fornøyde med.
Betongbjelkene kan vara symmetriske og enkle eller man kan ha de i ulike høyder for estetiske effekter. Bjelkene kan også ha andre form en
rektangulære med iht RIB er bedre at ha de bredere i toppen. Disse bjelker blir 40-50 tonn hver og kan lett liftes.

 
Ta et titt på dette og vi snakkes på mandag.
 
 
 

Grétar Páll Jónsson

Byggingarverkfræðingur | Civil- and Structural Engineering M.Sc.
+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

Ofanleiti 2 | 103 Reykjavik | +354 422 8000 | www.verkis.is

 

From: Grétar Páll Jónsson
To: Nicca Gade Christensen
Subject: RE: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
Date: mandag 19. juni 2017 15.26.35
Attachments: image002.png

image005.png
image006.png
image007.png

Hei om du innarbeider dette til rapporten då kan vi ta en gjennomgang av den for vi sender de til Svv. Jeg blir i Stavanger i morgen og onsdag
men kan snakke via Skype på torsdag.
 

Kveðja / Med vänlig hälsning / Vennlig hilsen:
Grétar Páll Jónsson

+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

 
 

From: Grétar Páll Jónsson 
Sent: föstudagur, 16. júní 2017 15:44
To: 'Nicca Gade Christensen' <ngc@okaw.no>
Cc: Tom Wike <twi@okaw.no>; Hallbjörn Reynir Hallbjörnsson <harh@verkis.is>; 'davidthorgudmundsson@gmail.com'
<davidthorgudmundsson@gmail.com>
Subject: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
 
Hei Nicca, her er lite tekst og skisser som Svv ønske om alternativer som er enklere, symmetriske bjelkebruer, stålbruer og betongbruer.
 
Stålbruer:
I rapporten viser vi en enkel stål fagverk. Vi har mange ulike muligheter for form av fagverk og dere viser en referanse i rapporten som er
bra. Material valg er stål (galvanisert, malt) eller cortesen stål, vist her under og i deres referanse. Bru i vanlig stål krever alltid mer
vedlikehold sammenlignet med betong.
 

 
En enkel stålbjelkebru er også en mulighet, bjelkene blir ca.1,1-1,2 høye, bjelken kan vara under dekke eller som en del av rekkverket. Den
må vara rett i plan men må vara i buen i høyden (som på bilden her under).
Tyngden av stålbrua blir alltid ok iht lift i en del.
 

 
Betong bruer:
Enkle betongtverrsnitt med betongbjelker og betong dekke i en del blir for tunge for lift i en del. Vi er up i 200 tonn. De er mulig at dele
tverrsnittet i to deler med led i midten av tverrsnittet, hver del blir ca. 100 tonn.

ALT 1a. Kort rett bru med rampe mot øst langs eksisterende mur og støyskjerm 
    (“den korte”)

Til ØKAW 
 
Rettelser til skisseprosjekt.  
 

1. Hva mener ØKAW at skal inngå av opplysninger vedr. trapp på alternativ 1. Høydeforskjellen 
er så tilpass stor slik det blir vanskelig å få plass til trapp.  

 
2. Det skal inngå i skisseprosjekt muligheten for oppbygging av støttemurer for å unngå 

skråninger mot tomter og huse. 
 

3. Tilføyelse av løsningsmuligheten: kassetversnitt av stål (som alternativ F).  
Blir etterfølgende: 

 
 
Kassetverrsnitt bygges som ett element og løftes på plass på stedet. Åpent og lett rekkverk for 
utsikt og kontakt med veibanen. Skal fremstå som visuelt så lett som mulig sett fra ring 3. 
Tilføyelse av arkitektoniske kommentarer fra ØKAW. 
 
Overbygning blir i stål formet som en lukket kassetverrsnitt med høyde på ca. 1,2 m. 
Tverrsnittet er tenkt avstivet med innvendige langsgående stivere. En bru av stål vil kreve en 
del vedlikehold sammenlignet med betongbru. Under drift skal bru sikres mot rust og tæring 
av stål. Bru kan bygges off-site og løftes som et element på plass, som minker tidsforbruk under 
byggefasen, og minker behov for trafikkavvikling. Beregnet vekt for hovedspenn er på ca. 50 
ton.  

 
4. Det skal rettes priser i alternativer A til E.  

 
Alternativ A (fagverk):    35.000 – 50.000 kr/m2.  
Alternativ B:    Høy 
Alternativ C (skråstag):   50.000 – 90.000 kr/m2. 
Alternativ D (T bjelke):   Betong:   25.000 – 35.000 kr/m2. 
     Stål:  32.000 – 40.000 kr/m2. 
Alternativ E (Bjelke):   Betong:   25.000 – 35.000 kr/m2. 
     Stål:  32.000 – 40.000 kr/m2. 
Alternativ F (Kassetverrsnitt stål): 35.000 – 40.000 kr/m2. 
 

5. At det fremkommer tidligere i tabellene, hvilke ulemper og fordeler som er knyttet til 
trafikksikkerhet. For eksempel at «trafikksikkerhetsmessig er dette en bra løsning».   
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ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den myke”)

Lønnhaugen

Heg
gel

ibak
ken

FORELØPIG
2018-02-25
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Fundament kan trekkes vekk fra eksisterende mur, slik at det kan være 
mulig å bevare mye av eksisterende mur mot ringvegen, men dette må 
studeres i den videre prosessen. På østsiden kan fundament bygges på 
fjell sammen med rampen. Rampe og bru ligger høyt, og kan muligens 
redusere behovet for pigging av eksisterende fjell.
Bru og rampe med lett form og flytende overgang til terreng. Åpen og 
innbydende karakter hvor terrengtilpasning er enkel, og rikelig plass 
gir god mulighet til utforming av trapp og amfi med variert vegetasjon, 
og plass til opphold. Store arealer til disposisjon for snøopplagring og 
overvannshåndtering. 
Rampen trekkes vekk fra boliger, og de kan skjermes ytterligere ved 
oppføring av støyskjerm/levegg inntil fortau på utsatte steder.
Kurve på rampe og sykkelveg bidrar til å minske fart i krysningspunkter. 
Dette kan understrekes ytterligere med bevisst bruk av belysning, 
vegetasjon, opphøyd flate, og overflatemateriale. 
“Portal” kan utformes flere steder i dette alternativet, fra ytterste grense 
hvor kurvatur på sykkelvegen begynner, og nesten inntil krysning ved 
trapp og fra rampe.

Arkitektonisk:

Konstruktivt:

Landskapsmessig:

Brua er et bueslag som går inn over eksisterende mur. Rampe kan ligge 
på terreng. Mulighet for “snarvei” via trapp ned til sykkelsti. Bevegelsen 
over bru og rampe er myk og enkel. Situasjonen er oversiktlig og 
terrengtilpasset.

ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den myke”)
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ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den myke”)
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ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den myke”)
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Fordeler: Ulemper:

• Lavere kurvatur på bru/rampe og tilkobling 
til ny gang-og sykkelveg er bedre for 
fremkommelighet og trafikksikkerhet  enn 
alternativ 1 

• Lavere fart på sykkelveg på grunn av bue og 
svak helning. 

• Enkel tilkobling til eksisterende gang- og 
sykkelveg fra Heggelibakken

• Oppnår universell utformet bru, rampe og 
andre vegstrekninger.

• Fall på bru og høydeforhold forbedres fra 
eks. situasjon. Liten høydeforskjell mellom ny 
sykkelveg, fortau og eks. terreng.

• Horisontal og vertikal kurvatur iht håndbok
• Mindre del av støttemur som skal rives
• Mindre uttak av berg.
• Sti, landkar og rampe ligger i avstand fra 

støttemur.
• Relativ kort rampe og direkte trapp mot eks. 

sti.
• 1200 m2 som kan benyttes for å skape 

vakkert brumiljø og gode kvaliteter for 
nabolaget.

• Gir muligheter for overvannshåndtering
• Mulighet for grøntområde med opphold; 

sitteamfi, beplantning, lek
• Unngår store oppfyllinger og støttemurer nær 

eiendommene, samt betydelig mindre grøft.
• Gode siktforhold.
• Resterende adkomstveier blir ikke påvirket.

• Rampen og trapp fra bru kommer direkte 
ut på sykkelstien, skolebarn/fotgjengere 
må krysse over sykkelsti til fortau. (flere 
krysningspunkter) 

• To eiendommer må innløses  
(Heggelibakken 40-44).

• Retning på bru og rampe til øst kan forårsake 
noe lengre reisetid for vestgående trafikanter.

• Bru er bue hele spennet; gir økt kostnad.
• Del av hager for Heggelibakken 38 og 54-58 

erverves.
• Landkar vekk fra støttemur gir økt spenn, som 

gir økt kostnad.
• Økt tyngde pga økt spenn som har innflytelse 

på løft.
• Ny vegg på kort strekning - ikke ensartet.

ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den myke”)
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ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den rette”)
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Fundament kan trekkes vekk fra eksisterende mur, slik at det vil være 
mulig å bevare mye av eksisterende mur mot ringvegen, dette må 
studeres i den videre prosessen. På østsiden kan fundament bygges på 
fjell sammen med rampen. Rampe og bru ligger høyt, og en kan muligens 
unngå /redusere behovet for pigging av eksisterende fjell.
Bru og rampe med lett uttrykk og bueformet overgang mot terreng. Rampe 
mot øst er lett å bruke for alle brukergrupper. Snarvei/rampe mot vest er 
bratt og kan bli glatt, mulighet for å utforme den, for eksempel med trapp, 
jevnt fordelt i grupper av 3 - 4 trinn på hele rampen.
De som er avhengig av å bruke rampe må ta en omveg mot øst for å 
komme ned til sykkelveg og fortau, uten sjanse for en snarveg mot vest, 
eller til eksisterende adkomstveg.
Åpen og innbydende karakter hvor terrengtilpasning er enkel, og 
rikelig plass gir god mulighet til utforming av trapp og amfi med variert 
vegetasjon, og plass til opphold. Store arealer til disposisjon for 
snøopplagring og overvannshåndtering. 
Deler av oppholdsareal kan utformes under rampe, inntil vegetasjon/
støyskjerm, med delvis le for vind og nedbør. Støyskjerm med 
skjermelementer av glass vil åpne for mer lys inn på arealet og gi en 
lettere karakter. 
Fjerning av hus åpner for bruk av stor kurve på sykkelveg med fortau. 
Samtidig plasseres rampe inn mot støyskjerm og trafikken ledes vekk 
fra gjenstående boliger. Boliger og tomter kan skjermes ytterligere ved 
oppføring av støyskjerm/levegg inntil fortau, vist med rød, tykk strek.
Sykkelveg i rett linje/rak linje inn på rampe øker fare for ulykker på grunn 
av høy fart på syklister

Arkitektonisk:

Konstruktivt:

Landskapsmessig:

Brua går rett over veien og ender i en trapp direkte ned til sykkelsti. 
Rampe i begge retninger (eller kun mot øst) for tilkobling mot sykkelsti. 
Rampe kan ligge på terreng. Rampe mot vest etter krav til universell 
utforming, mens mot øst blir rampe veldig bratt (kan droppes eller 
utformes som gangsti/trapp)

ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den rette”)
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ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den rette”)
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ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den rette”)



31

Fordeler: Ulemper:

• Lavere kurvatur på bru/rampe og tilkobling 
til ny gang-og sykkelveg er bedre for 
framkommelighet og trafikksikkerhet  enn 
alternativ 1 

• Lavere fart på sykkelveg på grunn av bue og 
svak helning.

• Enkel tilkobling til eksisterende gang- og 
sykkelveg fra Heggelibakken

• Bru, østgående rampe og andre 
vegstrekninger i henhold til UU krav

• Fall på bru og andre høydeforhold forbedres 
fra eks. situasjon. Liten høydeforskjell mellom 
ny sykkelveg, fortau og eks. terreng.

• Rampe i vestgående retning  gir bedre 
tilkobling for trafikkanter reisende i 
vestgående retning. Plass for trapp ned fra 
brurampe til sykkelveg med fortau.

• Horisontal og vertikal kurvatur iht håndbok.
• Gode siktforhold for det meste
• Mindre del av støttemur som skal rives
• Mindre uttak av berg.
• Sti, landkar og rampe ligger i avstand fra 

støttemur
• 1100 m2 som kan benyttes for å skape 

vakkert brumiljø og god bokvalitet
• Gir muligheter for overvannshåndtering
• Mulighet for grøntområde med opphold; 

sitteamfi, beplantning, lek
• Unngår store oppfyllinger og støttemurer og 

større grøfter.
• Bru i rettlinje hele spennet, enklere 

konstruksjon
• Gode siktforhold.
• Resterende adkomstveger blir ikke påvirket.

• Ramper i både vest- og østgående retning 
kan forverre sikkerhet ved møtepunkt på bru.

• Vestgående rampe kan begrense sikt på deler 
av sykkelveg med fortau.

• Rampe og trapp fra bru kommer direkte 
ut på sykkelstien, skolebarn/fotgjengere 
må krysse over sykkelsti til fortau. (flere 
krysningspunkter) 

• Vestgående rampe ikke i henhold til UU 
(~25% fall ned til sykkelveg med fortau)

• Syklende og gående kommer direkte ut til 
trappene, når de kommer over bru. Risikerer 
å falle utfor trapp, om det ikke settes opp 
fysiske sperrer.

• Trafikanter må nesten stoppe ved sørlig 
bruende for å komme inn på ramper

• Unødvendig lang omveg for gående som ikke 
kan ta trapp eller bratt rampe.

• To eiendommer må innløses  
(Heggelibakken 40-44).

• Del av hager for Heggelibakken 38 og 54-58 
erverves.

• Landkar vekk fra støttemur gir økt spenn, som 
gir økt kostnad.

• Økt tyngde pga økt spenn som har innflytelse 
på løft.

• Ny vegg på kort strekning - ikke ensartet.

ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den rette”)
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ALT 1bE. Betongbjelkebru
      Stålbjelkebru

ALT 1bA. Fagverksbru
     “Den rette”

Alternative brutyper for tomteutnyttelsen:

ALT 1bB. Betongelement
     Stålelement

ALT 1bD. T-bjelke Betong
      T-bjelke i stål

Et T-bjelke tverrsnitt kommer at bli tungt og høyden av tverrsnittet blir mer en 1,0m. Tyngden blir ca.150 tonn. Nordic Crane har sagt at de
kan lifte 150 tonn i en lift med to kraner men min følelse er at de er et uvanlig tungt lift og har mange usikkerheter iht utførelse som jeg tror
Svv vil slippe.

 
En annen mulighet for et betong tverrsnitt er at bruke to betongbjelker med lett brudekke mellom bjelkene. Dekket kan vara av tynne
betongplater med tverrbjelker av stål eller betong. De kan også vara composite materialer (https://fiberline.com/taxonomy/term/58 ). De er
bra iht vedlikehold som Svv bli fornøyde med.
Betongbjelkene kan vara symmetriske og enkle eller man kan ha de i ulike høyder for estetiske effekter. Bjelkene kan også ha andre form en
rektangulære med iht RIB er bedre at ha de bredere i toppen. Disse bjelker blir 40-50 tonn hver og kan lett liftes.

 
Ta et titt på dette og vi snakkes på mandag.
 
 
 

Grétar Páll Jónsson

Byggingarverkfræðingur | Civil- and Structural Engineering M.Sc.
+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

Ofanleiti 2 | 103 Reykjavik | +354 422 8000 | www.verkis.is

 

From: Grétar Páll Jónsson
To: Nicca Gade Christensen
Subject: RE: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
Date: mandag 19. juni 2017 15.26.35
Attachments: image002.png

image005.png
image006.png
image007.png

Hei om du innarbeider dette til rapporten då kan vi ta en gjennomgang av den for vi sender de til Svv. Jeg blir i Stavanger i morgen og onsdag
men kan snakke via Skype på torsdag.
 

Kveðja / Med vänlig hälsning / Vennlig hilsen:
Grétar Páll Jónsson

+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

 
 

From: Grétar Páll Jónsson 
Sent: föstudagur, 16. júní 2017 15:44
To: 'Nicca Gade Christensen' <ngc@okaw.no>
Cc: Tom Wike <twi@okaw.no>; Hallbjörn Reynir Hallbjörnsson <harh@verkis.is>; 'davidthorgudmundsson@gmail.com'
<davidthorgudmundsson@gmail.com>
Subject: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
 
Hei Nicca, her er lite tekst og skisser som Svv ønske om alternativer som er enklere, symmetriske bjelkebruer, stålbruer og betongbruer.
 
Stålbruer:
I rapporten viser vi en enkel stål fagverk. Vi har mange ulike muligheter for form av fagverk og dere viser en referanse i rapporten som er
bra. Material valg er stål (galvanisert, malt) eller cortesen stål, vist her under og i deres referanse. Bru i vanlig stål krever alltid mer
vedlikehold sammenlignet med betong.
 

 
En enkel stålbjelkebru er også en mulighet, bjelkene blir ca.1,1-1,2 høye, bjelken kan vara under dekke eller som en del av rekkverket. Den
må vara rett i plan men må vara i buen i høyden (som på bilden her under).
Tyngden av stålbrua blir alltid ok iht lift i en del.
 

 
Betong bruer:
Enkle betongtverrsnitt med betongbjelker og betong dekke i en del blir for tunge for lift i en del. Vi er up i 200 tonn. De er mulig at dele
tverrsnittet i to deler med led i midten av tverrsnittet, hver del blir ca. 100 tonn.

ALT 1bC. Skråstagsbru
      “Den myke”

ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den myke” og “den rette”)

ALT 1bF. Kassetverrsnitt

Til ØKAW 
 
Rettelser til skisseprosjekt.  
 

1. Hva mener ØKAW at skal inngå av opplysninger vedr. trapp på alternativ 1. Høydeforskjellen 
er så tilpass stor slik det blir vanskelig å få plass til trapp.  

 
2. Det skal inngå i skisseprosjekt muligheten for oppbygging av støttemurer for å unngå 

skråninger mot tomter og huse. 
 

3. Tilføyelse av løsningsmuligheten: kassetversnitt av stål (som alternativ F).  
Blir etterfølgende: 

 
 
Kassetverrsnitt bygges som ett element og løftes på plass på stedet. Åpent og lett rekkverk for 
utsikt og kontakt med veibanen. Skal fremstå som visuelt så lett som mulig sett fra ring 3. 
Tilføyelse av arkitektoniske kommentarer fra ØKAW. 
 
Overbygning blir i stål formet som en lukket kassetverrsnitt med høyde på ca. 1,2 m. 
Tverrsnittet er tenkt avstivet med innvendige langsgående stivere. En bru av stål vil kreve en 
del vedlikehold sammenlignet med betongbru. Under drift skal bru sikres mot rust og tæring 
av stål. Bru kan bygges off-site og løftes som et element på plass, som minker tidsforbruk under 
byggefasen, og minker behov for trafikkavvikling. Beregnet vekt for hovedspenn er på ca. 50 
ton.  

 
4. Det skal rettes priser i alternativer A til E.  

 
Alternativ A (fagverk):    35.000 – 50.000 kr/m2.  
Alternativ B:    Høy 
Alternativ C (skråstag):   50.000 – 90.000 kr/m2. 
Alternativ D (T bjelke):   Betong:   25.000 – 35.000 kr/m2. 
     Stål:  32.000 – 40.000 kr/m2. 
Alternativ E (Bjelke):   Betong:   25.000 – 35.000 kr/m2. 
     Stål:  32.000 – 40.000 kr/m2. 
Alternativ F (Kassetverrsnitt stål): 35.000 – 40.000 kr/m2. 
 

5. At det fremkommer tidligere i tabellene, hvilke ulemper og fordeler som er knyttet til 
trafikksikkerhet. For eksempel at «trafikksikkerhetsmessig er dette en bra løsning».   
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ALT 2.   Bru over gang- og sykkelveg med rampe parallelt med sykkelveg mot øst 
    (“den lange”)

FORELØPIG
2018-02-25
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Her legges gang- og sykkelsti langt under eksisterende terreng tett på 
eksisterende mur, noe som sannsynligvis fører til at hele muren må 
erstattes. To elementer skal sitte på samme søylepunkt/skive, dette 
gir en økt tykkelse på skiven og bevegelsesfuge må prosjekteres med 
tilhørende drenering og vedlikehold. Det må i tillegg bygges søyler under 
buet element i rampen. Frihøyde 3,1 meter under bru må opprettholdes.

Arkitektonisk:

Konstruktivt:

Landskapsmessig:

Brua er horisontal og går skrått over ringvegen. Brua har et søylepunkt/
skive i posisjon med eksisterende mur. Brua går over ny sykkelsti og 
svinger ned i en rampe parallelt med sykkelstien. Sykkelstien går parallelt 
og i rett linje langs eksisterende støyskjerm.

Enkel utforming, med en rett bru og rampe og et vinkelrett hjørne mellom 
disse. Rampen ligger tett inntil fortau, og går ned til terreng mot øst 
hvor den lander på et lite areal, arealet kan forbedres og utvides uten 
store inngrep. Alternativet har mulighet for trapp som forbinder rampe/
bru med eksisterende adkomstveg. Areal til rådighet for oppholdsareal 
og vegetasjon er begrenset, men sørsiden av rampen kan kles med 
klatreplanter, og sitteareal kan utformes inn mot vestlig side av trapp med 
benk og vegetasjon.
Areal for snøopplagring/regnbed er ikke tilgjengelig i dette alternativet.
Koblingspunkt til eksisterende gangveg, og fra rampe er til fortau
Rampe er forholdsvis tett på boliger, og bokvalitet reduseres ved økt 
innsyn

ALT 2.   Bru over gang- og sykkelveg med rampe parallelt med sykkelveg mot øst 
    (“den lange”)
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ALT 2.   Bru over gang- og sykkelveg med rampe parallelt med sykkelveg mot øst 
    (“den lange”)
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ALT 2.   Bru over gang- og sykkelveg med rampe parallelt med sykkelveg mot øst 
    (“den lange”)



37

Fordeler: Ulemper:

• Ny sykkelsti går i rett linje uhindret av bru
• Eksisterende tursti opp mot ringen kan kobles 

direkte på ny sykkelsti under bru
• Fotgjengere kommer direkte fra bru ned på 

fortau
• Få eiendommer påvirkes og tilkomst til 

nabotomter er mindre belastet
• Rampe er realtivt kort, men lenger enn alt. 1a 

og 1b
• Ensartet ny vegg på hele strekningen

• Relativt høye murer på begge sider i 
bruområdet. Dårlig sikt for trafikanter som skal 
inn på fortau fra sørsiden. 

• Høy fart hos sykklister med rett/rak sykkelveg
• Linjeføring på bru/rampe kan påvirke 

fremkommelighet og trafikksikkerhet for 
syklister (ihht. Kurvatur og sikt)

• Problematisk tilkobling til eksisterende sti fra 
Heggelibakken under/ved rampe/fundament 
(retning øst-vest)

• Store deler av eksisterende mur må erstattes/
rives

• Mye uttak av berg/fjell
• Sti ligger lavere i forhold til eks. støttemur
• Stort grått betongareal i boligområde
• Alternativet er mer avhengig av plassering av 

sykkelsti da brua går over (kotehøyder)
• Høy rampe mot nabotomter gir uønsket 

innsyn/skygger
• Begrenset mulighet for overvannshåndtering.
• Høye murer på begge sider på deler 

av strekningen, noe som gir dårlig 
miljøopplevelse.

ALT 2.   Bru over gang- og sykkelveg med rampe parallelt med sykkelveg mot øst 
    (“den lange”)
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ALT 2E. Betongbjelkebru
      Stålbjelkebru

ALT 2F. Kassetverrsnitt

Alternative brutyper for tomteutnyttelsen:

ALT 2B. Betongelement
     Stålelement

ALT 2D. T-bjelke Betong
      T-bjelke i stål

Et T-bjelke tverrsnitt kommer at bli tungt og høyden av tverrsnittet blir mer en 1,0m. Tyngden blir ca.150 tonn. Nordic Crane har sagt at de
kan lifte 150 tonn i en lift med to kraner men min følelse er at de er et uvanlig tungt lift og har mange usikkerheter iht utførelse som jeg tror
Svv vil slippe.

 
En annen mulighet for et betong tverrsnitt er at bruke to betongbjelker med lett brudekke mellom bjelkene. Dekket kan vara av tynne
betongplater med tverrbjelker av stål eller betong. De kan også vara composite materialer (https://fiberline.com/taxonomy/term/58 ). De er
bra iht vedlikehold som Svv bli fornøyde med.
Betongbjelkene kan vara symmetriske og enkle eller man kan ha de i ulike høyder for estetiske effekter. Bjelkene kan også ha andre form en
rektangulære med iht RIB er bedre at ha de bredere i toppen. Disse bjelker blir 40-50 tonn hver og kan lett liftes.

 
Ta et titt på dette og vi snakkes på mandag.
 
 
 

Grétar Páll Jónsson

Byggingarverkfræðingur | Civil- and Structural Engineering M.Sc.
+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

Ofanleiti 2 | 103 Reykjavik | +354 422 8000 | www.verkis.is

 

From: Grétar Páll Jónsson
To: Nicca Gade Christensen
Subject: RE: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
Date: mandag 19. juni 2017 15.26.35
Attachments: image002.png

image005.png
image006.png
image007.png

Hei om du innarbeider dette til rapporten då kan vi ta en gjennomgang av den for vi sender de til Svv. Jeg blir i Stavanger i morgen og onsdag
men kan snakke via Skype på torsdag.
 

Kveðja / Med vänlig hälsning / Vennlig hilsen:
Grétar Páll Jónsson

+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

 
 

From: Grétar Páll Jónsson 
Sent: föstudagur, 16. júní 2017 15:44
To: 'Nicca Gade Christensen' <ngc@okaw.no>
Cc: Tom Wike <twi@okaw.no>; Hallbjörn Reynir Hallbjörnsson <harh@verkis.is>; 'davidthorgudmundsson@gmail.com'
<davidthorgudmundsson@gmail.com>
Subject: Avrop 124, RIB enkle tverrsnitt
 
Hei Nicca, her er lite tekst og skisser som Svv ønske om alternativer som er enklere, symmetriske bjelkebruer, stålbruer og betongbruer.
 
Stålbruer:
I rapporten viser vi en enkel stål fagverk. Vi har mange ulike muligheter for form av fagverk og dere viser en referanse i rapporten som er
bra. Material valg er stål (galvanisert, malt) eller cortesen stål, vist her under og i deres referanse. Bru i vanlig stål krever alltid mer
vedlikehold sammenlignet med betong.
 

 
En enkel stålbjelkebru er også en mulighet, bjelkene blir ca.1,1-1,2 høye, bjelken kan vara under dekke eller som en del av rekkverket. Den
må vara rett i plan men må vara i buen i høyden (som på bilden her under).
Tyngden av stålbrua blir alltid ok iht lift i en del.
 

 
Betong bruer:
Enkle betongtverrsnitt med betongbjelker og betong dekke i en del blir for tunge for lift i en del. Vi er up i 200 tonn. De er mulig at dele
tverrsnittet i to deler med led i midten av tverrsnittet, hver del blir ca. 100 tonn.

ALT 2.   Bru over gang- og sykkelveg med rampe parallelt med sykkelveg mot øst 
    (“den lange”)

Til ØKAW 
 
Rettelser til skisseprosjekt.  
 

1. Hva mener ØKAW at skal inngå av opplysninger vedr. trapp på alternativ 1. Høydeforskjellen 
er så tilpass stor slik det blir vanskelig å få plass til trapp.  

 
2. Det skal inngå i skisseprosjekt muligheten for oppbygging av støttemurer for å unngå 

skråninger mot tomter og huse. 
 

3. Tilføyelse av løsningsmuligheten: kassetversnitt av stål (som alternativ F).  
Blir etterfølgende: 

 
 
Kassetverrsnitt bygges som ett element og løftes på plass på stedet. Åpent og lett rekkverk for 
utsikt og kontakt med veibanen. Skal fremstå som visuelt så lett som mulig sett fra ring 3. 
Tilføyelse av arkitektoniske kommentarer fra ØKAW. 
 
Overbygning blir i stål formet som en lukket kassetverrsnitt med høyde på ca. 1,2 m. 
Tverrsnittet er tenkt avstivet med innvendige langsgående stivere. En bru av stål vil kreve en 
del vedlikehold sammenlignet med betongbru. Under drift skal bru sikres mot rust og tæring 
av stål. Bru kan bygges off-site og løftes som et element på plass, som minker tidsforbruk under 
byggefasen, og minker behov for trafikkavvikling. Beregnet vekt for hovedspenn er på ca. 50 
ton.  

 
4. Det skal rettes priser i alternativer A til E.  

 
Alternativ A (fagverk):    35.000 – 50.000 kr/m2.  
Alternativ B:    Høy 
Alternativ C (skråstag):   50.000 – 90.000 kr/m2. 
Alternativ D (T bjelke):   Betong:   25.000 – 35.000 kr/m2. 
     Stål:  32.000 – 40.000 kr/m2. 
Alternativ E (Bjelke):   Betong:   25.000 – 35.000 kr/m2. 
     Stål:  32.000 – 40.000 kr/m2. 
Alternativ F (Kassetverrsnitt stål): 35.000 – 40.000 kr/m2. 
 

5. At det fremkommer tidligere i tabellene, hvilke ulemper og fordeler som er knyttet til 
trafikksikkerhet. For eksempel at «trafikksikkerhetsmessig er dette en bra løsning».   
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ALT 3.   Bru over gang- og sykkelveg med brobane og rampe i spiral mot vest 
    (“den runde”)

FORELØPIG
2018-02-25

Kommentar: Rampen som er vist 
har 7% stigning på største delen av 
konstruksjonen. Rampe med maks. 
5% helning er vist med grønn farge. 
Rampe med 5% blir ca. 18 m lengre 
og tilkoblingspunkten ca. 5 m lengre til 
øst. Det vil resultere i mer påvirkning 
på tomten for Heggelibakken 44.
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Her legges gang- og sykkelsti langt under eksisterende terreng tett 
på eksisterende mur, noe som sannsynligvis fører til at hele muren 
må erstattes. Ved en skråstagsbru med tårn må det fundamenteres til 
fjell, noe som kan føre til omfattende utgraving i tårnets område (det 
kan derimot redusere behovet for inngrep i eksisterende mur til begge 
sider i forhold til andre alternativer om den ikke må erstattes grunnet 
sykkelstiens plassering under eksisterende terreng). Lang rampe i bue 
må ha flere søylepunkter. 

Arkitektonisk:

Konstruktivt:

Landskapsmessig:

Brua er horisontal og går skrått over ringveien. Brua kan ha et søylepunkt 
i posisjon med eksisterende mur, går deretter over sykkelsti, og rampes 
ned mot vest i en bue/spiral til sykkelsti. Sykkelstien går parallelt og i rett 
linje langs eksisterende støyskjerm.

Alternativ 3 krever et begrenset areal på bakken. Høyde på bru og rampe 
kan virke dominerende men den har forholdsvis stor avstand til boliger. 
Sykkelveg går rett under bru/rampe, og eksisterende gangveg kobles til 
fortau, og derfor er det ikke nødvendig for gående å krysse sykkelveien.
Den sirkelformede rampen kan trekkes langt ut, mot og over arealet hvor 
eksisterende bolig står. Ved dette blir det lett å få til lengre rampe, som 
oppfyller krav om UU, og eksisterende adkomstveg kan ligge parallelt med 
rampen inn mot fortau. 
Enkel kobling fra rampe og eksisterende gangveg, som kobles til fortau
Areal innenfor sirkelen åpner mulighet for bruk av høye trær til bruk i et 
regnbed som har potensiale for å ta imot overvann. Samtidig er bruk av 
store trær et virkemiddel for å redusere og nedtone høyde og omfang på 
rampe. Store trær i midten kan fylle arealet og endre opplevelsen av høyde 
over bakken ved ferdsel på rampen
Deler av ytterkant rampe mot eksisterende adkomstveg kan også kles med 
klatreplanter, hvor det skapes et samspill mellom klatreplanter, trestammer 
og søyler

ALT 3.   Bru over gang- og sykkelveg med brobane og rampe i spiral mot vest 
    (“den runde”)
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    (“den runde”)
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ALT 3.   Bru over gang- og sykkelveg med brobane og rampe i spiral mot vest 
    (“den runde”)
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Fordeler: Ulemper:

• Dårlig siktforhold ved landkar kan påvirke 
fremkommelighet og trafikksikkerhet for 
syklister 

• Høy fart hos syklister med rett/rak sykkelveg
• Unødvendig lang/omfattende bru; rampe blir 

ekstra lang da den skal lande lenger ned 
i sykkelstien mot vest. Skisset løsning har 
rampe med 6-7% helning. Ved universell 
utforming blir rampe 18 meter lengre..

• Store deler av muren må rives
• Mye uttak av berggrunn.
• Sti ligger lavere i forhold til eks. støttemur
• Alternativet er mer avhengig av plassering av 

sykkelsti da brua går over denne. (kotehøyde)
• Nødvendig å rive Heggelibakken 40-42.
• Avhengig av rampeløsning kan det 

bli problematisk med adkomstveg for 
Heggelibakken 44 i øst under rampen pga. 
frihøydekrav. (Mulighet å opprettholde 
adkomstveg til Heggelibakken 44 nord av 
huset).

• Høy kostnad på bru.

• Ny sykkelsti går i rett linje uhindret av bru
• Brua og rampe kan løses ved kun å berøre en 

tomt; Heggelibakken 40-42
• Samlet påkjøring til sykkelsti for bru og sti fra 

nabolaget. Fotgjengere/skolebarn kommer 
direkte ned på fortau.

• Gir gode muligheter for overvannshåndtering/
regnbed.

• Ensartet ny vegg på hele strekket
• Mulighet å plassere trapp ned fra rampen 

inntil fortau.

ALT 3.   Bru over gang- og sykkelveg med brobane og rampe i spiral mot vest 
    (“den runde”)
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ALT 3E. Betongbjelkebru
(ikke stål pga av kurven)

Alternative brutyper for tomteutnyttelsen:

ALT 3B. Betongelement
     Stålelement

Et T-bjelke tverrsnitt kommer at bli tungt og høyden av tverrsnittet blir mer en 1,0m. Tyngden blir ca.150 tonn. Nordic Crane har sagt at de
kan lifte 150 tonn i en lift med to kraner men min følelse er at de er et uvanlig tungt lift og har mange usikkerheter iht utførelse som jeg tror
Svv vil slippe.

 
En annen mulighet for et betong tverrsnitt er at bruke to betongbjelker med lett brudekke mellom bjelkene. Dekket kan vara av tynne
betongplater med tverrbjelker av stål eller betong. De kan også vara composite materialer (https://fiberline.com/taxonomy/term/58 ). De er
bra iht vedlikehold som Svv bli fornøyde med.
Betongbjelkene kan vara symmetriske og enkle eller man kan ha de i ulike høyder for estetiske effekter. Bjelkene kan også ha andre form en
rektangulære med iht RIB er bedre at ha de bredere i toppen. Disse bjelker blir 40-50 tonn hver og kan lett liftes.

 
Ta et titt på dette og vi snakkes på mandag.
 
 
 

Grétar Páll Jónsson

Byggingarverkfræðingur | Civil- and Structural Engineering M.Sc.
+354 422 8640 | +354 848 6112 | gpj@verkis.is | Skype

Ofanleiti 2 | 103 Reykjavik | +354 422 8000 | www.verkis.is

 

ALT 3C. Skråstagsbru
      “Den myke”

ALT 3.   Bru over gang- og sykkelveg med brobane og rampe i spiral mot vest 
    (“den runde”)

ALT 3F. Kassetverrsnitt

Til ØKAW 
 
Rettelser til skisseprosjekt.  
 

1. Hva mener ØKAW at skal inngå av opplysninger vedr. trapp på alternativ 1. Høydeforskjellen 
er så tilpass stor slik det blir vanskelig å få plass til trapp.  

 
2. Det skal inngå i skisseprosjekt muligheten for oppbygging av støttemurer for å unngå 

skråninger mot tomter og huse. 
 

3. Tilføyelse av løsningsmuligheten: kassetversnitt av stål (som alternativ F).  
Blir etterfølgende: 

 
 
Kassetverrsnitt bygges som ett element og løftes på plass på stedet. Åpent og lett rekkverk for 
utsikt og kontakt med veibanen. Skal fremstå som visuelt så lett som mulig sett fra ring 3. 
Tilføyelse av arkitektoniske kommentarer fra ØKAW. 
 
Overbygning blir i stål formet som en lukket kassetverrsnitt med høyde på ca. 1,2 m. 
Tverrsnittet er tenkt avstivet med innvendige langsgående stivere. En bru av stål vil kreve en 
del vedlikehold sammenlignet med betongbru. Under drift skal bru sikres mot rust og tæring 
av stål. Bru kan bygges off-site og løftes som et element på plass, som minker tidsforbruk under 
byggefasen, og minker behov for trafikkavvikling. Beregnet vekt for hovedspenn er på ca. 50 
ton.  

 
4. Det skal rettes priser i alternativer A til E.  

 
Alternativ A (fagverk):    35.000 – 50.000 kr/m2.  
Alternativ B:    Høy 
Alternativ C (skråstag):   50.000 – 90.000 kr/m2. 
Alternativ D (T bjelke):   Betong:   25.000 – 35.000 kr/m2. 
     Stål:  32.000 – 40.000 kr/m2. 
Alternativ E (Bjelke):   Betong:   25.000 – 35.000 kr/m2. 
     Stål:  32.000 – 40.000 kr/m2. 
Alternativ F (Kassetverrsnitt stål): 35.000 – 40.000 kr/m2. 
 

5. At det fremkommer tidligere i tabellene, hvilke ulemper og fordeler som er knyttet til 
trafikksikkerhet. For eksempel at «trafikksikkerhetsmessig er dette en bra løsning».   
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KONKLUSJON:

Alle alternativer for tomteutnyttelse har ulike fordeler og ulemper. Det er ingen alternativer som løser 
alle problemstillingene. Prosjekteringsteamet står ved sin anbefaling om å vurdere å kjøpe ut både 
Heggelibakken 40-42 og Heggelibakken 44 for å skape mest mulig optimal situasjon for bru og 
sykkelsti, samt resterende nabolag.

Utforming av bru har fremdeles mange muligheter. Det er forholdsvis kort spenn. I den videre 
arbeidsprosessen med bru må det defineres flere parametre som kan vektes i utvelgelse 
av alternativer. Dette kan være bevaring av eksisterende strukturer, vekt av bru, behov for 
fundamentering, vedlikehold, estetisk uttrykk, hensyn til naboer o.l. Parameterne må fastsette i 
samarbeid med Byggherre.

FORELØPIG ANBEFALING:

Situasjonsmessig anbefaler prosjekteringsteamet: 

ALT 1b. Rampe og bru trukket inn på tomten, gang- og sykkelveg lagt i vid bue rundt 
    (“den myke”)

Brua kan være “et vakkert bueslag” som lander godt innpå østlig side av Ring 3. Eksisterende mur 
bevares og det sprenges lite fjell. Rampen ligger nesten på terreng og en får myke gode buer ned til 
gang- og sykkelsti. Trapp fra toppen leder en effektivt ned til stien om en ikke har behov for rampe. 
Siden situasjonen er mer luftig enn de andre tomteutnyttelsene har en her god plass til snøopplag, 
overvannshåndtering og skjermende grøntarealer. Trapp kan vurderes utformet med tilhørende 
sittemuligheter/amfi, som vil være sørvendt og godt beskyttet. Noe mulighet for lekeområde. 
Situasjonen er oversiktlig og markering ved belysning og i dekket, samt bueslag på sykkelsti, vil gi en 
trafikksikker krysning.

Situasjon 1b har mange muligheter for utforming av bru, og prosjekteringsteamet mener det er flere 
alternativer som her kan gi oppdragsgiver, nabolag og fremtidige brukere en elegant og attraktiv 
løsning.


