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1. Innledning

På oppdrag fra Statens vegvesen Region øst utarbeider Verkis AS teknisk plan og reguleringsplan 
for nytt kollektivfelt og sykkelveg med fortau langs Ring 3 mellom Holmenveien og Dalsveien/
Munkengveien. 

Nytt	kollektivfelt	ved	Ring	3,	krever	at	senterlinjen/midtdeler	flyttes	mot	sør	slik	at	man	får	plass	til	
kollektivfelt i vestgående retning. Dette betyr at eksisterende bru, med søyle i midtdeler, må skiftes ut. I 
den forbindelse utarbeider Verkis AS, med ØKAW AS som underkonsulent/ arkitekt et forprosjekt for ny 
gang- og sykkelbru over Ring 3. 

Etter ønske fra Statens vegvesen skal det utføres en stålbru i ett spenn over Ring 3. Den nye brua må 
krysse Ring 3 med av- og påkjøringsramper. Brua blir en tverrforbindelse mellom eksisterende gang- 
og sykkelveg på nordsiden av Ring 3 og ny sykkelveg med fortau på sørsiden. 
Utførelse av ny bru og rampe krever inngrep hvor eksisterende tomteutnyttelse endres med tilhørende 
fordeler/ulemper, og boliger må innløses. 

2. Grunnlagsmateriale

Rapport er utarbeidet av: VERKIS og ØKAW Arkitekter
Utarbeidet for: Statens Vegvesen, SVRØ
Prosjekt status: Forprosjekt
Dato/Sted: 15.06.2018 / Oslo 3



2.1 Veglinjer

Dimensjoneringsklasse for Ring 3-delen av prosjektet er i henhold til veiklasse H7 i N100, men med 
noen	avvik	fra	vegstandarden.	Fartsgrensen	er	70	km/t.	Dagens	ÅDT	er	54.000,	med	7%	tungtrafikk.	
Strekningen på Ring 3 vil forbli et 4-felts vegsystem, med to kjørefelt i hver retning. Hensikten er å 
legge til et nytt kollektivfelt på nordsiden opp til rampen mot krysset ved Munkengveien – Dalsveien. 
Ett	samlet	retardasjonsfelt	for	bil-	og	kollektivtrafikk	bygges,	og	starter	ved	eksisterende	
tverrforbindelse mot Grimelundshaugen. Der bredden økes tilstrekkelig i vestgående retning, vil 
kollektivtrafikken	adskilles	ved	hjelp	av	oppmerking.	
Implementeringen	av	kollektivfeltet	på	nordsiden	krever	flytting	av	eksisterende	midtdeler	mot	sør,		noe	
som	vil	påvirke	trafikken	i	østgående	retning	og	generere	endringer	i	akselerasjonsfelt	på	sørsiden.		

 

Figur 2.1 Prosjektområdet: oversikt over veglinjer på Ring 3 

På sørsiden av Ring 3 på baksiden av støttemur bygges ny sykkelveg med fortau mellom Dalsveien-
Munkengveien i vest og Holmenveien i øst. Totalbredde på ny sykkelveg med fortau i bruområdet blir 
7,0 m. Bredden deles opp i sykkelveg 4,0 m, fortau 2,5 m og 0,25 m asfaltert skulder på hver side. 
Tverrfall inn mot kantstein mellom sykkelveg er med 3% tverrfall på sykkelveg og 2% tverrfall på fortau.

Oversikt og beskrivelse av veglinjer i bruområdet er vist på Figur 2.2 og i tekst nedenfor.

 

Figur 2.2 Skissen viser oversikt over bru, rampe og veglinjer, samt boliger som ligger inn til bruområdet. 

Nord for den nye brua er eksisterende gang- og sykkelveg med omtrent 3,5 m bredde plassert tett opp 
mot eksisterende støttemur og støyskjerm. Helning på eksisterende terreng er ca. 10 % i nærheten av 
brua, hvor terrenget stiger fra vest til øst.  

Sør for brua vil veglinjen for ny sykkelveg med fortau bli utført med rett linje som begynner 130 m vest 
for ny bru og strekker seg 30 m øst for brua med slake kurver på hver side. Stigning på ny sykkelveg 
med fortau blir 5% i bruområdet fra vest til øst. Eksisterende terreng i strekningen opp til bru har 
omtrent 7% stigning. Dette fører til at ny sykkelveg med fortau vil ligge lavere enn eksisterende terreng, 
ned mot ca. 3 m lavere i bruområdet. Dette vil resultere i bygging av murer mot eiendommer i sør eller 
terrengforming for å tilpasse eksisterende terrenghøyder til ny sykkelveg med fortau i så stor grad som 
mulig.

Heggelibakken blir koblet til ny sykkelveg med fortau (veglinje nummer 62000/64000) i sør. 
Størsteparten av eksisterende trasé opp til nåværende bru benyttes, men forskyves med ca. 3,5 
m mot vest de siste 25 m før tilkoblingspunktet. Traséen har omtrent 10% helning største delen 
av strekningen, og helningen endres før den kobles til nytt fortau. Dette er for å tilpasse høyder 
på eksisterende trasé til sykkelveg med fortau som ligger 2,5 m under eksisterende terreng i 
tilkoblingspunktet. Ny trasé/adkomstveg senkes ned de siste 20 m før tilkobling og faller noe nedover 
mot ny sykkelveg med fortau. 

Tilkoblingsvegen vil også brukes delvis som adkomstveg for Heggelibakken 44. Eksisterende 
adkomstveg forsvinner under ny sykkelveg med fortau. Ny adkomst forskyves mot vest.
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Figur 2.3 Plan for bru og gang- sykkelveg, nordre del

Figur 2.4 Plan for bru, rampe med trapp og sykkelveg med fortau, søndre del.

Senterlinjen for ny bru (linje nummer 78000) forutsettes å bli plassert 10 m vest for eksisterende bru. 
Lengde på spennet over Ring 3, mur til mur, er ca. 23,5 m. Totallengde på bru (linjenummer 78000 og 
78500) blir litt under 100 m. Linjeføringen er slik at den er sammensatt av rettlinje og sirkelbue som 
skaper brurampen. 

Lengdeprofil	for	bru	og	brurampe	som	viser	helning	og	linjeføring	er	vist	på	figur	2.5.	På	nordsiden	vil	
brua begynne med rettlinje og 1 % fall mot sør, deretter endres banen til en bue som begynner med 1% 
fall og ender i 7% fall og deretter en rettlinje som har 7% helning til overgang mot gang- og sykkelveg 
mot Heggelibakken.

Figur	2.5	 Lengdeprofil	brua

Brurampe med 7% helning er ikke i henhold til krav om universell utforming. Det vil bli vanskelig 
å utforme en rampe med 5% helning (som er UU krav) uten virkelig store inngrep på nærliggende 
områder. I tillegg kan det sies at det er karakteristisk i nærliggende miljø at helning på veger og stier er 
enda høyere en 7%. Håndbok N100 (Tabell E.8, s. 126) sier at maksimal stigning for sykkelveg med 
fortau utenfor sentrumsområder kan være 7% hvis stigningens lengde er mellom 35-100 meter lang. 
Strekningen hvor rampen vil bli med full 7% helning blir ca. 52 m lang.

Alternativ med brurampe med 5% fall er vist på Figur 2.6. Rampe med 5% fall blir ca. 18-20 m lengre, 
avhengig av tilkoblingspunkt. Brurampens form kan ikke lenger være sirkel. Rampe med maks. 5% fall 
vil ha mye større inngrep på nærliggende tomter. 

Figur 2.6 Brurampe med 5% helning i lengderetningen (vist med svart stiplet linje)
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Under prosjektering av ny bru og rampe gjelder følgende krav om frihøyde i henhold til N100, dvs. 
minste	høyde	mellom	overflate	og	overliggende	hinder:

• Ring 3:     4,90 m
• Sykkelveg:     3,10 m
• Fortau:     2,25 m
• På rampe/GSveg under bru:  3,10 m
• Trapp:     2,25 m

2.2 Grunnundersøkelser

Grunnundersøkelsene omfatter 39 enkelsonderinger på sørsiden langs Ring 3. Det er kort avstand til 
berg, omkring 1,0-1,7m. 
Bergmassen består av leirskifer- og knollekalkformasjoner. Bergmassen er sterkt oppsprukket med 
minst tre sprekkesett og sporadiske sprekker. Sprekkene i bergmassen ble kartlagt og vises i Tabell 
4.1. Det ble målt strøk, fall, ruhet, belegg, størrelse og avstand mellom sprekker i sett. Ruheten ble 
estimert	visuelt	ved	bruk	av	kjente	JRC	(Joint	Roughness	Coefficient)	profiler.	

Tabell 2.1.  Kartlagte sprekker i bergmassen. 
 
Det forventes at alle fundamenter støpes direkte på berg. 
Bergmassens oppsprekking må hensyntas i fundamentprosjektering og forankringsberegninger.

Det vises til Geoteknisk rapport.
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3. Prosjekteringsforutsetninger

3.1 Regelverk og grunnlagsmateriale

Konstruksjoner skal prosjekteres iht. håndbøker fra Statens vegvesen og Norsk Standard. 
Håndbøkene fra Statens vegvesen har prioritet ved uoverensstemmelse mellom dokumentene.
 Andre forskrifter, retningslinjer, standarder eller publikasjoner har lavere prioritet enn dokumenter nevnt 
ovenfor. 

Det skal benyttes den til enhver tid gjeldende utgave av håndbøker og standarder. For forprosjekt er 
det benyttet gjeldende utgaver pr 1. juni 2018.

Spesielle bestemmelser fastsettes i de tilfeller der regelverket ikke er dekkende, eller etter nærmere 
avtale med Statens vegvesen. 

Referanser til aktuelle håndbøker og standarder som legges til grunn for prosjekteringen vil være:

Statens vegvesens håndbøker:

/1/  Håndbok N100 – Veg og gateutforming
/2/ Håndbok N101 – Rekkverk og vegens sideområder
/3/ Håndbok V161 – Brurekkverk 
/4/ Håndbok N200 – Vegbygging
/5/ Håndbok V220 – Geoteknikk i vegbygging
/6/ Håndbok V221 – Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger
/7/ Håndbok N400 – Bruprosjektering
/8/ Håndbok R762 – Prosesskode 2

Norske Standarder:

/9/ NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016
 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

/10/ NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2008 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner,
 Del 1-1: Allmenne laster. Tetthet, egenvekt, nyttelaster i bygninger.

/11/ NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner,
 Del 1-4: Allmenne laster. Vindlaster

/12/ NS-EN 1991-1-5:2003+NA:2008 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner,
 Del 1-5: Allmenne laster. Termiske påvirkninger

/13/ NS-EN 1991-1-6:2005+NA:2008 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner,
 Del 1-6: Allmenne laster. Laster under utførelse.

/14/ NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner,
 Del 1-7: Allmenne laster. Ulykkeslaster.

/15/ NS-EN 1991-2:2003+NA:2010 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner,
	 Del	2:	Trafikklaster	på	bruer

/16/ NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner,
 Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

/17/ NS-EN 1992-2:2005+NA:2010 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner,
 Del 2: Bruer

/18/ NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015 Eurokode 3: Prosjektering av
 Stålkonstruksjoner, Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger

/19/ NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering,
 Del 1: Allmenne regler

/20/ NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for   
 seismisk påvirkning, Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger

/21/ NS-EN 1998-2:2005+A1:2009+A2:2011+NA:2014 Eurokode 8: Prosjektering av     
 konstruksjoner for seismiskpåvirkning, Del 2: Bruer

/22/	 NS-EN	206-1:2000+NA:2007	Betong,	Del	1:	Spesifikasjon,	egenskaper,	fremstilling	og		 	 	
 samsvar

/23/ NS-EN 13670:2009+NA:2010, Utførelse av betongkonstruksjoner

/24/ NS-EN 1090-2:2008+A1:2011, Utførelse av stålkonstruksjoner,
 Tekniske krav til stålkonstruksjoner

/25/ NS-EN 3576-3:2012, Armeringsstål – mål og egenskaper – del 3: Kamstål B500NC

3.2	 Klassifisering

4.2.1 Pålitelighets-, kontrollklasse og nøyaktighetsklasse

Iht.	/9/	tabell	NA.A1(901),	klassifiseres	samtlige	konstruksjoner	(«veg	og	jernbanebruer»)	til	
pålitelighetsklasse 3. 

Iht. /9/, tabell NA.A1(902) angir for pålitelighetsklasse 3 kontrollklasse U (utvidet) for både
prosjekteringskontroll og utførelseskontroll.

Nøyaktighetsklasse kfr. Prosesskode 2, prosess 84:Nøyaktighetsklasse betongkonstruksjoner: B

Utførelse av stålkonstruksjoner skal være i samsvar med /24/ utførelsesklasse EXC3 og 
bestemmelsene gitt i prosesskoden. 

4.2.2 Brukstid

Iht.	/9/	tabell	2.1	er	veiledende	dimensjonerende	brukstid	for	konstruksjonene	(«bru»)	100	år.	
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4.2.3 Eksponerings- og bestandighetsklasse

Eksponeringsklasser velges iht. 

• NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 kp. 4
• NS-EN 1992-2:2005+NA:2010
• Håndbok N400

Bestandighetsklasser velges på bakgrunn av valgte eksponeringsklasser iht.

• NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 Tabell NA.4.4
• NS-EN 206-1:2000+NA:2007 pkt. NA.F.
• Håndbok N400

3.3 Materialer

3.3.1 Betong

Betongspesifikasjon	B45	SV-40	iht.	/16/	samt	/7/.

3.3.2 Slakkarmering

Type: B500NC. Teknisk klasse C iht. /25/. Klasse C tillates av /17/.

3.3.3 Konstruksjonsstål

Stålkvalitet S355N eller S355NL i henhold til NS-EN 10025. Alt stål skal være i henhold til /9/, prosess 
85.1,	og	overflatebehandles	i	henhold	til	prosess	85.3.	

3.4 Spesielle krav til materialer og løsninger

I tillegg kommer følgende krav:

3.4.1 Lagre

Brulagre skal være utprøvd og akseptert til bruk på norske bruer. For brulagre som ikke er i vanlig bruk 
på det norske markedet må det dokumenteres at bruksområdet i referanselandene er det samme som 
for dette prosjekt. 

3.4.2 Fugekonstruksjoner

Bruer skal prosjekteres med så lite antall fuger som mulig. Fugekonstruksjoner skal være utprøvd 
og akseptert til bruk på norske bruer. Ved bruk av fugetyper som ikke er i vanlig bruk på det norske 
markedet må det dokumenteres at bruksområdet i referanselandene er det samme som for dette 
prosjekt. Fugene skal forsynes med løsning for vannavrenning som forhindrer at lekkasjevann kommer 
inn	på	underliggende	konstruksjonsflater	dersom	fugenes	primære	vanntetting	får	lekkasje.	

3.4.3 Belegning og membraner

Bru belegges med en fuktisoleringstype A3-4 membran. Membran og asfalt (60 mm) antas å ha en total 
byggehøyde på 80 mm. 

3.4.4 Vannavløp og andre rørsystemer

Det skal benyttes rustfritt stål og syrefast kvalitet i henhold til NS-EN 10088. Enkle vannavløp skal 
minimum ha innvendig diameter 150 mm og 200 mm fritt nedstikk under brua. Det skal benyttes 
riståpning	med	20	mm.	Vannavløp	skal	lokaliseres	slik	at	underliggende	konstruksjoner	og	trafikkerte	
arealer ikke skjermes for fukt/ vann. I nedløpsområdet skal det sørges for nødvendig erosjonssikring. 

3.4.5 Krav til utførelse

Alle betongkonstruksjoner skal utføres etter kravene til utførelsesklasse 3 iht. /23/ kp. 4.3. 

3.5 Laster

Laster	klassifiseres	etter:

• Håndbok N400
• NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 - Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
• NS-EN 1991-1-X – Laster på konstruksjoner
• NS-EN	1991-2:2003+NA:2010	Eurokode	1:	Laster	på	konstruksjoner,	Del	2:	Trafikklaster	på

bruer

3.5.1 Dimensjoneringskrav

Konstruksjonene dimensjoneres etter relevante materialestandarder og håndbøker. 
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4 Byggeteknisk beskrivelse

4.1 Utforming

Ny gang- og sykkelbru spenner over Ring 3, og forbinder område nord for Ring 3 med nytt gang- og 
sykkelveg system sør for Ring 3. Situasjonen er relativ kompleks med tett bebyggelse og liten plass, 
og brua er et viktig element i den nye forbindelse med ny sykkelveg med fortau. Brua bør derfor være 
karakteristisk for stedet uten å virke dominerende. Det er en overordnet målsetning at brua fremstår 
som visuell enkel i form og linjeføring. 

Bruas overbygning består av en symmetrisk stålkassedrager med tverrribber som understøtter 
brudekket (c/c 0,6m). Brua spenner vinkelrett fra nordsiden over Ring 3 og ny sykkelveg med fortau, 
mens den avsluttes med sirkelformet brurampe ned til gang- og sykkelveg system på sørsiden. 

Brua har en total lengde på ca. 82 m, med hovedspenn over Ring 3 på 25 m, og spenn mellom 
søyleunderstøttinger på hhv. 13 m, 14 m, 15 m og 14 m til landkar på sørside. Pga. plassmangel på 
sørsiden, utføres brurampe med 7 % fall. Av estetiske hensyn går brua horisontalt ut fra nordsiden (1 
%	fall).	Deretter	har	bruen	svakt	krum	i	overside	med	en	vertikalradius	på	600	m,	og	treff	er	brurampe/
sirkel i 7 % helning. I bruens lengderetning har brudekke svak tverrhelning på 2 % mot vest. 

Landkar på nordsiden er støpt i betong med lagre for opplegg av stålkonstruksjon. Understøtting av 
kassedrager utføres slik at den fastholdes mot torsjonskrefter. Landkar ved enden av brurampe utføres 
tilsvarende. Øvrige understøttinger utføres med innspente søyler. For å oppnå et slankt tverrsnitt 
benyttes tynne tverribber som hever brudekket over kassetverrsnittet. Rekkverk på brua utføres med 
fl	atstål	og	håndløper	i	rundprofi	l	med	innfelt	LED-belysning.	

Brukassetverrsnittets underside ligger i kt. 84,34 ved akse 1 og kt. 83,63 i akse 2. . Krav til 
frihøydeprofi	ler	er	ikke	kritisk	og	oppfylles	både	over	Ring	3	og	for	ny	sykkelveg	med	fortau.	

Farge på stålkasse, brudekke og rekkverk er vist på illustrasjoner. Det anbefales en mørk rødfarge 
for stålkassetverrsnittet: Brua krysser ringveien hvor det er mye visuell informasjon og andre 
konstruksjoner	over	veien.	En	farge	som	skiller	seg	fra	typisk	trafi	kkskilting,	og	samtidig	ikke	er	for	
sterk kan gi brua en klar visuell karakter. Bruens farge kan spille på en av sine nærmeste naboer, 
brannstasjonen, og bli et holdepunkt/identitetspunkt for området. Fargen er kun synlig fra undersiden 
av	brua,	en	synsvinkel	fl	esteparten	vil	se	den	fra.	Farge	må	avklares	nærmere	i	videre	prosess.	
Rekkverk	og	andre	detaljer	utføres	med	ståloverfl	ater.	

4.2 Vurdering av andre alternativer

Ny gang- og sykkelbru over Ring 3 ved Smedstad har vært analysert bredt. Utforming og plassering på 
tomten har blitt vurdert i sammenheng med konstruktiv og materiell oppbygging av brua. Til arbeids-/
skisseprosjektrapporten	ble	det	vurdert	tre-fi	re	ulike	plasseringer	og	opp	til	seks	ulike	bruer	på	hvert	
sted. Se «Arbeidsrapport Avrop 124; bru og rampe over Ring 3_rev 02_Mars 2018».  

Det ble skissert og kostnadsestimert både bruer i stål og betong, fra fagverksbru og skråstagsbru, 
til bjelkebru og kassettversnitt (annen materialbruk som f.eks. treverk skulle ikke utredes). Ut fra 
analyser med vekting av kvalitet, kostnad, estetikk, konstruksjon, forutsigbarhet og vedlikehold, valgte 
oppdragsgiver, Statens Vegvesen, å gå videre i forprosjektet med tomteforslaget alternativ 3 som ble 
kalt	«den	runde»;	gang-	og	sykkelbru		med	rampe	i	spiral	mot	vest.	Da	brua	nå	skulle	gå	fra	rett	linje,	
direkte	over	i	en	buet	form,	ble	det	gitt	mandat	til	å	utvikle	skisser	på	bruer	med	kassettverrsnitt	i	stål;	
enten med bæring i vangene eller med bæringen under gangbanen.

Figur 4.1  Tomteutnyttelse “den runde” fra skisseprosjektet
Figur 4.2 Skisset bru med kassettverrsnitt i stål fra skisseprosjektet

Prosjekteringsteamet løste ulike bruer med bæring under gangbanen, både med åpne 
ribbekonstruksjoner og tett kassettverrsnitt. Det ble også skisset ulike varianter med bæring i vangene, 
men	det	var	fl	ere	parametere	som	jobbet	mot	det	konstruktive	i	disse	forslagene:	

1.  Man ønsket brua visuell åpen, spesielt mot vest.
 -Bæring i vangene gav enten to tette vanger, eller en stor tett vange og åpent     
 rekkverk mot vest (kostbar og kompleks løsning)
2.  Brua skulle visuelt fremstå som ett element, men bestod egentlig av en rettløpsbru med stort   
 spenn og buet brurampe med korte spenn – konstruktivt veldig ulike situasjoner.
 -Bæringen i vangene over det store spennet (Ring 3) gav tette og høye vanger, som da ble   
 overdimensjonert i den buete delen av brua om en skulle fullføre det estetiske uttrykket. Skifte i  
 konstruksjonen mellom de to hoveddelene i brua var ikke ønskelig av estetiske hensyn.
3.  Brudd i vangen.
 -Det skal også innpasses mulig trapp fra brubanen i overgangen mellom bru og rampe, hvilket   
 betyr at bæringen i vangen her måtte brytes og konstruktivt løses på en annen måte

Oppdragsgiver var aktivt med gjennom hele skisseprosjektet, og deltok i workshops og diskusjoner, og 
støttet argumentene mot bæring i vangene. Det ble derfor enighet om kun å forfølge det konstruktive 
alternativet med bæring under brubanen i forprosjektrapporten. Et felles konstruksjonsprinsipp for bru 
og rampe gir mer rasjonell og estetisk utformingen av brua, samtidig som åpent og lett uttrykk kan 
oppnås. Forprosjektet legger til rette for en helhetlig konstruksjon som fungerer selvstendig, med og 
uten trappeløsning i sør.

FORELØPIG
2018-02-25

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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4.3 Overbygning

Brutverrsnittet utføres i stål som en symmetrisk senterdrager med et lukket kassetverrsnitt med 
langsgående interne bjelker avstivet av tverrbærere. Formen på tverrsnittet er hensiktsmessig valgt 
for å gi tilstrekkelig bøyestivhet for maksimal belastning av brudekke, samt torsjonsstivhet for opptak 
av eksentriske laster. Overbygningen utføres gjennomgående med konstant kassehøyde lik 0,85 m og 
bredde 0,96 m. 

Figur 4.3 Konstruktiv oppbygging av brubanen.

4.4 Underbygning

Underbygningen består av betongfundamenter i aksene 1 – 6. Alle fundamenter er forutsatt 
fundamentert direkte på berg og fundamenter ved Ring 3 forankres ytterligere med ankre. Landkar 
på nordside i akse 1 utføres som en del av eksisterende støttemur. Landkar er av plass-støpt betong  
forankret til berg. Landkar ved brurampe-ende i akse 6 utformes også av plass-støpt betong og med 
frihøyde ved lagre på 1,2 m til terreng. Søyle ved støttemur sør, ved Ring 3, utføres som innspent 
stålsøyle fundamentert på ny betongstøttemur/fundament forankret til berg. Øvrige søyler utføres som 
innspente stålsøyler fundamentert på betongfundamenter på berg. I akse 1 og 6 er brukassen opplagt 
på landkarene med ensidig glidelager og dilitasjonsfuger.

4.5 Fabrikasjon

Overbygningen har en krevende geometri spesielt med hensyn til utførelse. Det karakteristiske 
stålkassetverrsnitt i kombinasjon med vertikalradius på hovedspenn og sirkelformet brurampe, fører 
til stålplater med varierende utforming. Utførelse av tverrbjelker, brudekke og rekkverk er noe enklere. 
Stålkassetverrsnittet oppdeles i etterfølgende segmenter, ved produksjon. Rett tverrsnitt med 1 
% helning, rett tverrsnitt med vertikalkurvatur og sirkelformet brurampe. Tverrbjelker og stålplate i 
brudekke utføres med endeavslutning klar for montering av rekkverk. 

I detaljfasen bør det arbeides videre med optimalisering av brukassetverrsnitt, både med hensyn til 
estetikk	og	kostnadseffektivitet.	Det	bør	også	vurderes	innhenting	av	kostnadsoverslag	på	produksjon	
av brukassesegmentene.

4.6 Brudekke

Brudekke skal utføres med tverrfall på 2 % og for videre dekkoppbygging er belegning utført med:

• 30 mm slitelag
• 30 mm bindelag
• Fuktisolering (epoxymembran) type A3-4

Falloppbygging	foretas	med	utforming	av	stålplate	i	brudekke.	Overflatevann	ledes	ut	i	siden	av	
brudekke med drenering ved søyleunderstøttinger. Derfra dreneres vannet til grønn overvannsløsning 
midt	i	brurampe.	Brukassen	utføres	med	dryppnese	for	å	hindre	at	overflatevann	renner	langs	
undersiden av brukonstruksjonen. 

Overbygningens	overflater	behandles	med	et	korrosjonsbeskyttende	malingssystem	med	utførelse	
iht. Statens vegvesen håndbok R762 kp. 8. For øvrig foreslås rekkverksstolper og håndløpere utført 
i syrefast stål (Duplex 1.4462 el. tilsv.). For disse vedlikeholdsintensive konstruksjonsdelene er bruk 
av	syrefast	stål,	tross	høyere	anskaffelsespris,	vurdert	å	gi	lavere	levetidskostnader	gjennom	redusert	
vedlikehold. 

4.7 Rekkverk

Rekkverket	skal	fremstå	åpent	og	transparent.	Det	er	derfor	valgt	vertikaler	av	flatstål	med	c/c	120	mm	
og	håndløper	med	rundprofil.	Rekkverket	er	utført	i	syrefast	stål.	Det	er	integrert	LED-belysning	som	
punktlys i håndløperen på begge sider av brua.
Rekkverket er sveistet til en knekt stålplate og boltet til brudekket og kantdrager.

Figur 4.4 Skissedetalj rekkverk ved håndløper  

Figur 4.5 Skissedetalj innfesting rekkverk
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Ståldekket	er	kontrollert	for	en	hjullast	på	40	kN	fordelt	på	anleggsfl	ate	0,2	x	0,2	m,	og	angitte	
platetykkelse på 15 mm er funnet tilstrekkelig i forhold til tverrbjelker med avstand på maks 600 mm 
c/c. 

Største nedbøyning opptrer i hovedspenn over ring 3. Nedbøyning for karakteristiske laster, egenvekt 
samt nyttelast (crowd last på hele brudekke) i bruksgrensetilstanden er beregnet til 48 mm. 

Gangbru er kontrollert for ulykkeslast/påkjørselslast jf. /14/. For dimensjonerende kraft som normal i 
bevegelsesretningen brukes lastfaktor jf. tabell NA.4.2. Pga. minste frihøyde større enn 5 m, kan det 
benyttes reduksjonsfaktor på lasten. Det kontrolleres at brua har tilstrekkelig bæreevne for ulykkeslast. 

Gangbru er også undersøkt for dynamisk påkjenning. Med første egenfrekvens for svingning 
i vertikalplanet lik 3.1 Hz oppfyller brua kravet til svingninger. Bru er således ikke vurdert som 
svigningsfølsom for svingninger i vertikalplanet. Bru bør undersøkes ytterligere i detaljprosjekteringen 
for dynamisk påkjenning i horisontalplanet, samt for synkront lateral eksitasjon. 

4.10 Byggefase

4.10.1 Byggemetode

Landkar av betong på nordside og stålsøyle på sørside blir bygget på stedet. Brudelen som spenner 
over Ring 3 blir prefabrikert, transportert til stedet og montert på plass med kran. Den monteres mellom 
landkaret og stålsøylen. Andre deler av brua, som sveises sammen, blir transportert til stedet med 
lastebiler langs nye GS-veien. Brudelen som spenner over Ring 3 er ca. 50 tonn, lengden er ca. 26 m 
og bredden er ca. 4,5 m.

4.10.2	Trafi	kkavvikling

Ring 3, mellom Smedstadtunnelen og Slemdalsveien og eksisterende gangvei mellom Solskinnveien 
og Grimelundshaugen, må stenges mens monteringsarbeidet pågår.  Monteringsarbeidet må mest 
sannsynligvis skje på kvelds- eller nattid. 

4.10.3 Risiko og usikkerhetsvurdering:

• Får ikke tillatelse for å stenge Ring 3.
• Tiden som monteringsarbeidet tar.
• Kranen blir feilplassert.
• Landkar og søyle blir feilplassert/bygget upresist.
• Prefabrikerte deler er bygget feil.
• Uønsket hendelse (HMS) ved montering som stopper montasjearbeidene.
• Dårlig forberedelser.
• Dårlig kommunikasjon ved montering.
• Vindforhold

4.8 Trapp

Forprosjektet skal belyse mulighet for trapp i sør. Dette blir et supplement til rampen. Prosjektet har 
fokusert på å belyse et konsept som fungerer med og uten trapp. Brua er tett på ganglinjer på alle 
sidere, så trappens plassering er lagt inni rampesirkelen. Dette gjør at trapp og rampe kommer ned 
i	ett	punkt,	og	gir	et	mest	mulig	oversiktlig	kryss.	En	eff	ektiv	måte	å	lede	fotgjengere	ned	til	fortauet	
er å bruke trappen men i dette tilfellet er rampen bred og oversiktlig, slik at trapp anses å ikke være 
nødvendig.

Figur 4.6 Bru uten trapp Figur 4.7 Bru med trapp

Trappens form spiller på den buete rampen, og utgjør en mindre sirkel inni rampesirkelen. For å løsrive 
trappen fra brubanen svinger den seg høyt ut der rampen er lavest, og blir lav der rampen er høyest.

Trappens	overbygging	utføres	av	langsgående,	bærende	u-bjelkeprofi	l	og	stålplater	som	utgjør	
trappens trinn. Trappen understøttes av innspente stålsøyler, fundamentert på betongfundamenter. 
Rekkverk	utføres	tilsvarende	som	på	brua,	med	håndløper	av	rundprofi	l	og	vertikaler	av	fl	atstål	c/c	
120 mm, sveistet på bunnplate/stålplate og boltet til trappedekk. Det er repos ved overgang bru og 
trapp, samt midtveis i trappen. Likeledes utføres overgang mellom bru og trapp med dilitasjonsfuge for 
å unngå konstruktiv samvirke med bru. U-bjelke på undersiden av trappekonstruksjon skal formes til 
kantbjelkebru for å skape estetisk overgang fra bru til trapp.

4.9 Dimensjonering

Premisser og forutsetninger som legges til grunn for dimensjoneringen av gangbrua er etter Statens 
vegvesens prosjekteringsregler og lastforskrifter for bruer, samt Norsk Standarder. Det er benyttet 
nyttelaster	i	form	av	«crowd	last»,	både	på	hele	brudekke	samt	som	eksentrisk	last	på	halvdelen	av	
brudekket.	Det	er	benyttet	trafi	kklast	i	form	av	tjenestekjøretøy	bestående	av	to	aksellaster	på	80	kN	og	
40 kN. 

Dimensjonerende lastvirkninger er beregnet ved hjelp av global FE-analyse (ROBOT® Millenium) 
som omfatter overbygningen (skallmodell) og søyler. Brukonstruksjonen viser generelt moderate 
spenningsnivåer i bruddgrensetilstanden, og platetykkelser er primært dimensjonert av deformasjoner 
i bruksgrensetilstanden. Dette har resultert i platetykkelser på 25 mm for hoveddragerne i tverrsnittet, 
20 mm for brudekke og bunnplater, samt 15 mm og 12 mm sideplater og avstivningsplater. Angitte 
tykkelser er valgt for å gi et robust kostnadsestimat. Det vil imidlertid være potensial for lokale 
optimaliseringer. 
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Figur 5.3 Landskapsplan

Figur 5.4 Landskapssnitt

Areal for opphold/sittemuligheter i form av mulige sittekanter på mur og eventuelt benker, bør vurderes 
i videre prosjektering. Areal hvor rampe møter terreng kan gi muligheter for dette.

5 Landskap

5.1 Helhetsgrep for miljøvennlig ferdselsmåte 

Ny bru over Ring 3, binder ny sykkelveg og fortau til eksisterende gang- og sykkelveier i området og 
blir	en	del	av	byens	miljøvennlige	trafi	kknett.	Brua	kobler	nord	og	sørsiden	av	Ring	3	sammen,		og	
samtidig møtes ny forbindelse for gående og syklende mot øst og vest hvor rampen møter terreng på 
sørsiden. Dette øker fremkommelighet og sikkerhet i området.

Sykkelveg med fortau legges langt under nåværende terrenghøyde tett på eksisterende mur som delvis 
erstattes. Ensartet ny vegg/mur og skjerm på hele strekket øker helhetsopplevelse og gir samtidig 
mulighet for grønne innslag med klatreplanter hvor areal gir mulighet for dette. Der hvor brua passerer 
støyskjermen åpnes det opp et større bueformet område. Dette gir økt visuell kontakt og orientering. 
Det legges glass i nedre del av muren, slik at en sjelden kontakt ned til Ring 3 oppnås, og treskjermen 
øverst holder god avstand til konsruksjon og brubane.

Figur 5.1 Åpning i støyskjerm Figur 5.2 Åpning i støyskjerm sett fra sykkelvei

Brurampen er lang og ligger i en sirkelformet bue som ender parallelt med sykkelveg tett inntil fortau. 
Ny sykkelvegen går rett under brua i øst-vest retning. Øverste del av eksisterende adkomstveg/ 
gangveg i sør, trekkes mot vest hvor den kobles til nytt fortau og brurampen. Situasjon i bruområdet 
er derfor oversiktlig, med bra siktforhold hvor landkar er innfelt i murlinje sør for fortau ved Ring 3 
og søylepunkter ligger i posisjon med støyskjerm og unna krysningspunkt. Belysning under bru og 
langs sykkelveg og fortau understreker plassering av bru og hjelper ved orientering i området. Kobling 
fra	rampe	til	fortau	og	gangvei	mot	sør	via	et	fl	att	areal	gir	en	trafi	kksikker	løsning	hvor	fotgjengere/
skolebarn slipper å krysse sykkelveg

Universell utforming av bru krever 5% helning på rampen. Da dette gir 18-20m lengre rampe, noe 
som fører med seg større inngrep i området og vil virke påtrengende/ruvende for de nærmeste 
nabotomtene. Da tilstøtende veinett har lange strekninger med fall på opp til 10%, er det derfor vurdert 
til at avvik på mindre del av bruen bør kunne aksepteres. Rampen ender i et større område med 
horisontal	fl	ate	før	påknytning	til	tilstøtende	veinett.

Mye uttak av berggrunn fører med seg muligheter for blågrønne overvannsløsninger og regnbed i 
midten av den sirkelformede rampen som en del av overvannshåndtering. 

glass

avrundet
 åpning i mur

avrundet
 åpning i 
støyskjerm
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5.2 Vegetasjon 

Vegetasjonsbruk i og rundt bru og brurampe er konsentrert om tre hovedkomponenter 

•  Trær: Store trær plantes inni rampesirkelen. Kombinasjon av grønne trær og rød bru og rampe   
	 bidrar	med	livlig/fargerik	opplevelse	på	dagtid.	Skyggevirkning	fra	trær	øker	effekt	og	opplevelse		
 fra belysning når det er mørkt. 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 rampe og bru.

• 	 Klatreplanter:	Klatreplanter	plantes	langs	mur	og	skjerm	og	gir	høye	vertikale	flater	med	grønt		 	
 preg. Klatreplanter kan eventuelt benyttes ved søyler hvor de kan bidra til å skjule punkter hvor  
	 overvann	er	ledet	ned	fra	overflate	av	rampe.	

 Figur 5.5 Klatreplanter på støyskjerm og murer, samt ved mindre søyler 

•  Våtmarksplanter: Våtmarksplanter er brukt i regnbed som er plassert i sirkelformet areal inne i   
 ringen ved rampen, som en del av miljøvennlige overvannsløsninger i området

 
5.3 Belysning 

Sykkelveg og fortau belyses med lysstolper som står med jevne mellomrom langs fortauskant og 
lyser mot mur og støyskjerm på andre siden av sykkelvegen. Selve brua og brurampen er belyst 
med punktlys i rekkverk som gir en jevn fordeling av lys, og visuell tydelig gangbane. Det foreslås en 
belysning under bruen for å forsterke linjeføringen i denne, samt lyse opp ankomstpunktet og deler av 
lanskapet som ligger under bueslaget. Det er foreslått beskjeden belysning for å hensynta naboene, 
men som sikrer trygge og oversiktlige omgivelser rundt brua og veikrysset.

Figur 5.6 Visualisering av belysing innfelt i rekkverk
  og integrert i underkant av brudrager.

Figur 5.7 Snitt av bru med integrert belysning i 
  håndløper og under brudrager.
  

 

Figur 5.8 Visualisering av belysning av bru i håndløper og under brudrager. 13



6. Vurdering og anbefaling

Prosjekteringsteam bestående av VERKIS og ØKAW Arkitekter mener forprosjektet belyser muligheten 
for en enkel og attraktiv gang- og sykkelbru ved Smedstad. Presentert løsning skaper en trygg og god 
krysning over Ring 3, samtidig som utformingen kan etablere brua og krysningen som et landemerke/
referansepunkt i området. 

Prosjekteringsteamet	er	blitt	bedt	om	å	belyse	mulighet	for	trapp	ved	rampen.	Dette	kan	fi	nt	løses,	men	
det	er	likevel	prosjekteringsteamets	holdning	at	denne	er	overfl	ødig.	Rampen	er	ikke	nevneverdig	lang,	
og avsluttes i samme posisjon som en eventuell trapp. Tidsbesparelsen ved å benytte trapp er minimal. 
Brua blir visuell klarere i formen og situasjonen mer oversiktlig uten trapp.
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7. Vedlegg

Nr. Beskrivelse/Tittel Målestokk Str.       Side

7.1 Oversiktstegninger og illustrasjoner:

K01 Ring 3 Holmenveien - Dalsveien - Munkengveien Forproject bru 1:50 / 1:100 A1/ A3 

K02 Ring 3 Holmenveien - Dalsveien - Munkengveien Forproject bru 1:50 / 1:100 A1/ A3 

D020 Rampe - 5 prosent 1:50 / 1:100 A1/ A3 

A01 Illustrasjon Fugleperspektiv fra nord med trapp A3 

A02 Illustrasjon Fugleperspektiv fra nord uten trapp A3 

A03 Illustrasjon fra gang- og sykkelveg mot landingspunkt for bru i sør med trapp A3 

A04 Illustrasjon fra gang- og sykkelveg mot landingspunkt for bru i sør uten trapp A3 
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