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SAMMENDRAG 
Statens vegvesen skal gjennomføre en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny 
E134 mellom Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i Notodden kommune. 

 
Denne rapporten omhandler konstruksjonsløsninger for ny veg og har som formål å beskrive 
løsningene som ligger til grunn for reguleringsplan og kostnadsoverslaget. 

Valgt veglinje for Teknisk plan strekker seg fra påkobling ved Vollåstunnelen (Saggrenda) og til 
Elgsjø. Konstruksjonene langs parsellen består av to bruer over 100 m, en bru på omtrent 45 m, 
tre korte ett-spenns bruer over driftsveger med kombinert viltpassasje, en ett-spenns bru over 
omlagt eksisterende E134 og to mindre kulverter. I tillegg til bruene og vegkulvertene er det tre 
plasstøpte VA-kulverter og en støttemur i starten av parsellen langs eksisterende omlagt E134. 
Rapporten omfatter også en mindre bru for sekundærveg over Jerpetjønnbekken. Grunnforhold og 
fundamenteringsløsninger er omtalt for hver konstruksjon i rapporten. 
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1. Innledning 
Statens vegvesen utarbeider detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for ny E134 
mellom Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i Notodden kommune. 

Basert på fastsatt planprogram og utført konsekvensutredning anbefaler Statens vegvesen at 
teknisk plan og reguleringsplan utarbeides for alternativ 3 smal 4-felts veg.  

 

 
Figur 1-1: Anbefalt veglinje, alt. 3 smal 4-feltsveg 

  

Parsellen knytter seg på ny E134 ved utløpet av Vollåstunnelen vest for Saggrenda. Ny trasé 
for E134 foreslås lagt på sørsiden av daldraget mellom Saggrenda og Jerpetjønn. Den nye 
vegen vil krysse jernbanen og eksisterende veg ved Jerpetjønn. Ny E134 krysser over 
eksisterende veg på bru, mens jernbanen går i tunnel som før. Parsellen knytter seg til 
eksisterende veg ved Rossebu vest for Elgsjø.  

Ny veg planlegges for en ÅDT på 11 000 i 2046, og en andel tungtrafikk på 15 %. Mellom 
Saggrenda og Kobbervollane bygges vegen i henhold til vegklasse H5 (ref. Statens vegvesens 
håndbok N100 Veg- og gateutforming), dvs. en avkjørselsfri hovedveg med midtdeler. 
Vegen vil bli 12,5 m bred, inkl. skulder. Fra Kobbervollane til Elgsjø bygges vegen som en 
smal 4-felts veg med en samlet bredde på 20 m.  

Fartsgrense på ny E134 vil bli 90 /110 km/t. 
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Denne rapporten omhandler forprosjekt for alle konstruksjonene som inngår i valgt 
alternativ, og har som formål å beskrive løsningene som ligger til grunn for reguleringsplan 
og kostnadsoverslaget. Strekningen omfatter nå syv bruer i linjen, to kulverter, tre løsninger 
for krysning av bekk/elv, en støttemur samt en bru for sekundærveg over bekk. 
Konstruksjonstegninger, tekniske beskrivelser og mengdeberegninger presenteres i 
rapporten. 
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2. Grunnlagsmateriale 

2.1 Veglinjer 

Mellom Saggrenda og Kobbervollane bygges vegen i henhold til dimensjoneringsklasse H5. 
Resterende del av nye E134-trasèen planlegges som en smal 4-felts motorveg med 
midtdeler (modifisert H3). 

ÅDT for ny E134 er lik 11 000 (år 2046).  

Fartsgrensen er 90 / 110 km/t. 

For kryssende driftsveger er ÅDT < 100. 

Multiconsult har utført all vegprosjektering i denne fasen. 

 

2.2 Geoteknisk grunnlag 

Grunnforhold og fundamentering ved konstruksjonene er behandlet i geoteknisk notat 
10211201-RIG-NOT-002 [1]. 

I forbindelse med reguleringsplan ble det utført geotekniske grunnundersøkelser, rapportert 
av Norconsult. Grunnundersøkelsene ble utført før gjeldende linje ble valgt, og mange av 
sonderingene er derfor mindre relevante for valgt linje. Totalt ble det utført 
grunnundersøkelser i 89 punkter; 62 totalsonderinger og 27 enkeltsonderinger med 
håndholdt utstyr i myr. I tillegg er det tatt opp og analysert prøver fra 4 borpunkt. 

Det er utført supplerende grunnundersøkelser i forbindelse med planlagt støttekonstruksjon 
ved Vollåsen/Saggrenda. 

I tillegg til utførte grunnundersøkelser baserer de geotekniske vurderingene seg på 
befaringer og registreringer av berg i dagen. For nærmere beskrivelse av geotekniske 
vurderinger, se geoteknisk notat 10211201-RIG-NOT-002 [1]. 
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2.3 Konstruksjonsoversikt 

Konstruksjoner som inngår, er vist i tabellen under. 

 

Tabell 2-1 Konstruksjonsoversikt 

 
 

 
Figur 2-1 Oversikt over vegtrasé med avmerkede konstruksjoner 

Nr Navn Pr. område E134
Føringsbredde/ 

Innv. bredde Konstruksjonstype Veg nr.

K101 Lerkelibrua 3994 - 4014 12,25 + 9,6 Spennarmert platebru i betong 14000
K102 Øksneelvbrua 6609 - 6715 9,0 + 9,0 Spennarmert bjelke-/platebru i betong 14000
K103 Løkenbrua 7095,55 - 7135,05 9,0 + 9,0 Spennarmert platebru i betong 14000
K104 Jerpetjønnbrua 9821,495 - 9853,310 11,3 + 9,0 Slakkarmert platebru i betong 14000
K105 Finnlibrua 11285,76 - 11305,76 9,0 + 9,0 Spennarmert platebru i betong 14000
K106 Mølleskotbrua 12489 - 12519 11,5 + 9,0 Spennarmert platebru i betong 14000
K107 Elgsjøbrua 13568 - 13728 9,0 + 9,0 Spennarmert bjelke-/platebru i betong 14000

K201 Kobbervollane kulvert 1338,348 6,0 Plasstøpt betongkulvert m/bunnplate 60100
K202 Geiteryggen kulvert 5824,887 6,0 Plasstøpt betongkulvert m/bunnplate 60300

K301 VA-kulvert pr. 7540 ca. 7540 3,0 Plasstøpt betongkulvert -
K302 VA-kulvert pr. 12675 ca. 12710 3,0 Plasstøpt betongkulvert -
K303 VA-kulvert pr. 13390 ca. 13390 2,0 Plasstøpt betongkulvert -

K401 Vollåsen støttemur 61 - 140 (veg 21000) - Støttekonstruksjon 21000

K501 Øksneveibrua 169,46 - 181,16 (veg 60400) 6,0 Slakkarmert platebru i betong 60400

Bruer

Kulverter

VA-kulverter

Støttemurer

Øvrige konstruksjoner
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3. Prosjekteringsforutsetninger 

3.1 Prosjekteringsgrunnlag 

Grunnlaget for prosjekteringen er i all hovedsak basert på Statens vegvesens regelverk og 
Eurokoder. Spesielle bestemmelser er angitt på områder hvor de nevnte regelverk må tolkes.  

En oversikt over aktuelt regelverk kan finnes i referanselisten i kapittel 6. Det kan i denne 
sammenheng trekkes frem håndbok N400 [2] og Eurokode 2 [3]/ [4] som spesielt viktige 
regelverk for betongbruer. 

 

3.2 Prosjekterings- og utførelsesklasser 

Iht. NS-EN 1990 [5], Tabell NA.A1 (901) klassifiseres samtlige konstruksjoner (”veg- og 
jernbanebruer”) til pålitelighetsklasse 3. 

Iht. NS-EN 1990 [5], pkt. NA.A1.3.1 (903) skal kontrollklassen for pålitelighetsklasse 3 være 
U (utvidet) for både prosjektering og utførelse.  

For utførelse av betongkonstruksjoner gjelder kravene: 

• Utførelsesklasse 3 iht. NS-EN 13670 [6], Kap. 4.3. 

• Nøyaktighetsklasse iht. håndbok R762 [7], Prosess 84: 

o Nøyaktighetsklasse A: kantbjelker  

o Nøyaktighetsklasse B: resten av konstruksjonene 

 

3.3 Dimensjonerende brukstid og krav til levetid 

Iht. tabell 2.1 i NS-EN 1990 [5] er veiledende dimensjonerende brukstid for konstruksjonene 
("bru") 100 år. Dimensjonerende brukskategori er 5. 

Konstruksjoner skal prosjekteres for en levetid på 100 år ved normalt vedlikehold. Denne 
levetiden skal legges til grunn ved kontroll av utmattingsgrensetilstanden. Komponenter og 
utstyr som har antatt levetid kortere enn 100 år skal kunne skiftes ut. Konstruksjoner skal 
være dimensjonert og utformet for slike utskiftningsarbeider, og det skal etableres og 
beskrives godkjente prosedyrer for dette.  

Korrosjonsbeskyttelsessystemer kan dermed dimensjoneres for en kortere levetid enn 100 
år, men skal da enkelt kunne vedlikeholdes.  

Bruene og de enkelte elementer skal prosjekteres slik at de i hele sin forutsatte levetid 
oppfyller kravene gitt i: 

• Statens vegvesens håndbok N100 [8];«Veg- og gateutforming» 

• Statens vegvesens håndbok N400 [2]; «Bruprosjektering» 
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Andre håndbøker eller retningslinjer utgitt av Statens vegvesen i den utstrekning slike 
henvises til i prosjekteringsgrunnlaget. 

 

3.4  Kontroll og godkjenning 

Samtlige konstruksjoner omtalt i denne rapporten skal til Vegdirektoratets kontroll- og 
godkjenningsordning for bruer.  

 

3.5 Eksponerings- og bestandighetsklasse 

Eksponeringsklasser velges iht. 

• NS-EN 1992-1-1 [3], Kap. 4 

• NS-EN 1992-2 [4] 

• Håndbok N400 [2], kapittel 7 

Bestandighetsklasser velges på bakgrunn av valgte eksponeringsklasser iht.  

• NS-EN 1992-1-1 [3], Tabell NA.4.4N 

• NS-EN 206 [9], pkt. NA.F 

• Håndbok N400 [2], kapittel 7 

 

3.6 Materialer 

3.6.1 Betong 

Betongspesifikasjon B45 SV-40 benyttes generelt for konstruksjonene iht. NS-EN 1992-1-1 
[3] og kapittel 7 i håndbok N400 [2]. 

 

3.6.2 Slakkarmering 

Armeringsstål B500NC (teknisk klasse C) iht. NS-EN 3576-3 [10]. Teknisk klasse C skal 
benyttes i brukonstruksjoner iht. pkt. 3.2.4 i NS-EN 1992-2 [4]. 

 

3.6.3 Spennarmering 

Spennarmeringen vil bestå av etterspente kabler med forankringer av anerkjent system.  

Eksempelvis: 

• Diameter spenntau: ø0,62’’ - 15,7 mm  

• Tverrsnitt spenntau: 150 mm2 

• Karakteristisk flytegrense ved 0,1 % tøyning: fp0,1k = 1640 MPa  
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3.7 Spesielle konstruksjonskrav 

3.7.1 Slitelag 

For brudekker skal det benyttes belegningsklasse A3 iht. håndbok N400 [2], pkt. 12.2.1, 
dvs. asfaltslitelag med full fuktisolering.  

Ved dimensjonering skal belegningsvekter i henhold til pkt. 5.2.2.2 i håndbok N400 [2] 
legges til grunn. Ytterligere økning i dimensjonerende belegningsvekter skal vurderes 
spesielt for den aktuelle bru.  

 

3.7.2 Konstruktiv fuktisolering 

På kulverttak er det forutsatt lagt en prefabrikkert asfaltmembran beskyttet med fiberarmert 
påstøp. På kulvertvegger er det lagt inn knotteplater. Valg av membran skal være iht. 
håndbok R762 [7] prosess 87 og håndbok N500 [11] pkt. 7.4.2. 

 

3.7.3 Nedbøyningskrav 

Deformasjon av brukonstruksjonens brubane skal ikke for noen lastplassering ha større 
nedbøyning enn L/350, hvor L = lengden av det betraktede spenn. Med nedbøyning forstås 
her også negativ nedbøyning (oppbøyning). Deformasjon eller rotasjon fra ugunstigste 
skjevbelastning skal inkluderes. Kontrollen utføres med karakteristisk trafikklast alene, se 
håndbok N400 [2] pkt. 3.6.1. 

 

3.7.4 Overgangsplater 

Konstruksjonen skal utstyres med overgangsplater dersom angitte krav i håndbok N400 [2] 
er oppfylt. For driftsveger er det ikke et krav om at konstruksjonen utstyres med 
overgangsplater. 

 

3.7.5 Drift og vedlikehold 

Prosjektet inneholder kun godt kjente konstruksjonsprinsipper. Ut fra N400 begrenses både 
fuger og lager til et minimum, monolittiske forbindelser er å foretrekke. Dette for å begrense 
fremtidig vedlikehold.  

Skjerpet krav til bruk av fuge i forhold til N400: I prosjektet skal bruer med totallengde 80 m 
eller mer ha fingerfuge i den ene enden og fastholdes i den andre. Dette gjelder 
Øksneelvbrua og Elgsjøbrua. 
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3.7.6 Jording av konstruksjoner 

Det støpes inn jordingsbolt i begge ender på alle bruer i linjen. I tillegg skal det støpes inn 
jordingsbolter på begge sider av alle fuger og lager. 

Kulverter jordes ikke. 

 

3.8 Laster 

Laster klassifiseres etter:  

Håndbok N400 – Bruprosjektering [2] 

NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode – Grunnlag for prosjektering av 
konstruksjoner [5] 

NS-EN 1991-1-X Eurokode – Laster på konstruksjoner [12], [13], [14], [15] 

NS-EN 1991-2:2003+NA:2010 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del 2: Trafikklast på 
bruer [16] 

NS-EN 1998-X Eurokode – Seismiske laster [17], [18] 

 

3.8.1 Trafikklaster 

Krav til trafikklaster følger NS-EN 1991-2 [16], NA-rundskriv 09/2017 [19] som supplerer 
håndbok N400 [2] samt Forskrift for trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende 
konstruksjoner [20]. Spesielle krav til trafikklaster kan fravikes dersom grunner gjør dette 
nødvendig eller rimelig. For lokale driftsveger med liten ÅDT og belastning kan dette være 
aktuelt for å oppnå en mer kostnadseffektiv konstruksjon. 

 

3.9 Dimensjoneringskrav 

Konstruksjonene dimensjoneres etter relevante Eurokoder, materialstandarder og håndbøker 
fra Statens vegvesen. 
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4. Utforming 

4.1 Funksjonskrav 

Konstruksjonene skal tilfredsstille de samme funksjonskrav som vegen når det gjelder 
trafikkmengder, trafikksikkerhet og trafikkavvikling. 

 

4.2 Konstruktiv utforming 

4.2.1 Generelt 

I utforming av konstruksjonene er det tilstrebet en naturlig tilpasning til eksisterende og nytt 
terreng ved valg av løsninger. 

For å minimere drift- og vedlikeholdsutgifter er det valgt å minimalisere antall fuger og 
lagere. Det er derfor valgt å benytte fugefrie bruer og monolittiske forbindelser der dette er 
mulig. I prosjektet skal bruer med totallengde 80 m eller mer ha fingerfuge i den ene enden 
og fastholdes i den andre. 

Tradisjonelle plasstøpte bjelke-/platebruer i betong foreslås. Dette er robuste 
konstruksjoner SVV har lang erfaring med å drifte, og kostnader forbundet med disse er lav 
sett opp mot andre brutyper.  

Søylene på bruene har sirkulær utforming. 

For kulvertene er det valgt å benytte vingemurer med omtrent 45 grader vinkel mot E134. 
Det mest estetiske er en utforming hvor vingemurene følger hovedvegen (E134). En slik 
utforming vil åpne opp landskapet inn mot kulvertåpningen, men løsningen koster mer da 
det kreves kraftigere vingemurer for å holde massene tilbake. Kulvertene er vurdert dithen at 
det ikke stilles sterke estetiske krav, og dermed kan vingemurene vinkles 45 grader for å 
redusere kostnaden. 

Kulvertene bør prosjekteres med tilstrekkelig resulterende fall for å få nødvendig avrenning. 
Lavbrekk bør ikke forekomme inne i kulvertene for å unngå fordyrende elementer.  

 

4.2.2 Valg av tverrsnittsdimensjoner 

Mellom Saggrenda og Kobbervollane bygges vegen i henhold til dimensjoneringsklasse H5. 
Resterende del av nye E134-traséen planlegges som en smal 4-felts motorveg med 
midtdeler (modifisert H3). 
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Figur 4-1: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5, bredde 12,5 m 
 

 
Figur 4-2: Tverrprofil smal 4-felts motorveg (modifisert H3), bredde 20,0 m (utsnitt tegning 
F003) 

 

4.2.3 Friåpning under bruer 

Minste frihøyde for veg under overgangsbru skal være 4,90 m, se håndbok N100 pkt. E.4 [8]. 

 

4.2.4 Frihøyde og -bredde i kulverter 

Minste frihøyder er gitt i håndbok N100 pkt. E.4 [8]. Frihøyder for forskjellige vegtyper er 
gjengitt under: 

• 4,9 m for veg i kulvert 

• 3,1 m for gang- og sykkelveg i kulvert 

• 4,2 m for jordbruksveg i kulvert 

I forprosjektet (reguleringsplannivå) er det benyttet frihøyde lik 4,9 m for alle krysninger. 
Vurdering av om kravet kan reduseres, for eksempel for driftsveg gjennom kulvert, kan 
gjennomføres i neste fase. 
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Iht. håndbok N100 kap. D.10 [8] skal fri bredde på veg over bru og gjennom kulvert som 
minimum ha samme bredde som tilstøtende veg. 

 

4.2.5 Brurekkverk, kantdrager og midtdeler 

Der hvor rekkverk må monteres på betongkonstruksjonene skal det velges godkjent 
standard kjøresterkt brurekkverk med styrkeklasse H2. For midtrekkverk skal det benyttes 
brurekkverk med styrkeklasse H1. Bolter for innfesting skal være i syrefast kvalitet. Endelig 
valg av type rekkverk må avklares nærmere i byggeplanfasen. 

Alle bruene skal bygges med kantdragere som slitelaget avsluttes mot. Det bør benyttes 
kantbjelker med ensartet utforming og bredde 0,5 m på øvre rand. 

Bruer skal ha brøytetett rekkverk der hvor de passerer over underliggende veg (pressgitter 
med maks åpning 50x50 mm). 

 

4.2.6 Viltpassasjer 

Håndbok V134 «Veger og dyreliv» [21] omtaler bl.a. krav til åpenhetsindeks, da dyr ikke vil 
benytte seg av for lange og trange underganger. 
 

 
Figur 4-3 Åpenhetsindeks V134 
 

 
Figur 4-4 Utdrag fra V134 Anbefalte dimensjoner for hjortevilt 
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Figur 4-5 Viltpassasje illustrasjon av målsatt åpning 
 
Det er totalt fem viltpassasjer under E134 Saggrenda-Elgsjø. To av passasjene er under 
større bruer slik at åpenhetsindeksen ikke er aktuell. De tre øvrige passasjene K101 
Lerkelibrua, K105 Finnlibrua og K106 Mølleskotbrua er utformet etter samme prinsipp. 

Minste åpenhetsindeks for disse blir (her for K101 Lerkelibrua):  

𝐶𝐶 ∙ 𝐵𝐵
𝐴𝐴

=
5 ∙ 13
24,85

= 2,6 > 1,5 

 

Minimumskrav for samtlige viltpassasje er altså tilfredsstilt. Anbefalingene i Håndbok V134 
[21] bør legges til grunn også for videre prosjektering. 
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4.2.7 Kulvert 

I forprosjektet er det valgt plasstøpte betongkulverter. En stiv monolittisk kulvert vil gi styrke 
der kulvert ligger på gradvis høyere oppfylling, kfr. Geiteryggen kulvert. Både vinger og 
kulvertløp utføres plasstøpt for kulvertene. 

 

4.2.8 Vingemurer 

Vingemurer som følger hovedvegen vil åpne opp landskapet inn mot kulvertåpning, løsning 
koster mer da det kreves kraftigere vingemurer for å motstå jordtrykk og trafikklaster. Den 
billigste geometriske varianten av vingemurer er der vingemurer orienteres parallelt med 
underliggende veg. En slik variant av vingemur er for dette prosjektet ikke vurdert som 
hensiktsmessig da dette også vil påvirke lokalvegenes geometri negativt. For kulvertene er 
det i prosjektet besluttet at det skal benyttes vinklede vingemurer som gir en betydelig mer 
åpen løsning og mer trafikksikker løsning mhp. sikt. Se Figur 4-6 for K201 Kobbervollane 
kulverts vingemurer.  
 

 
Figur 4-6 Illustrasjon av Kobbervollane kulvert med vinklede vingemurer 
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5. Forprosjekt konstruksjoner 
På de etterfølgende sidene er hver konstruksjon langs ny E134 Saggrenda-Elgsjø presentert. 

Alle konstruksjoner er beskrevet med tekst, beregnede mengder og tilhørende 
oversiktstegning. 

 

5.1 Mengder 

Mengder til anslag er beregnet for sentrale prosesser etter håndbok 762 [7]. Mengder for 
graving, tilbakefylling og midtrekkverk er medtatt av RiVEG, og er derfor ikke oppgitt i denne 
rapporten. Tabell per konstruksjon er gitt i tilhørende delkapittel. Samletabeller for bruer i 
linjen og kulverter er gitt under. 

 

Tabell 5-1: Mengder for bruer i linjen (K101 - K107) 

 
 

E134 Saggrenda-Elgsjø, Forprosjekt konstruksjoner

Dato: 18.11.2020

Prosess Beskrivelse Enhet K101 K102 K103 K104 K105 K106 K107

84 Betongarbeider
84.1 Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg RS 1 1 1 1 1 1 1
84.2 Forskaling

- Fundamenter m2 100 190 130 210 85 95 225
- Vegger/vingemurer m2 360 700 290 1 800 390 380 650
- Søyler m2 150 840 180 - 110 130 1 450
- Brudekke m2 650 3 100 1 000 800 540 620 4 600

84.31 Armering kamstål B500 NC tonn 160 550 240 400 135 150 780
84.36 Spennarmering mMN 3 150 8 750 4 550 - 2 550 2 950 13 000
84.4 Betongstøp m3 995 3 400 1 485 1 995 830 940 4 870
84.5 Behandling av fersk og herdnende betong m2 1 000 3 000 1 350 1 400 850 1 000 4 000
84.62 Rengjøring av bruplate for membran m2 600 2 200 900 750 500 570 3 300

87 Brubelegning og utstyr
87.13 Fuktisolering A3-4 m2 600 2 200 900 750 500 570 3 300
87.21 Rekkverk i stål

- Ytterrekkverk m 70 240 110 130 75 70 355
- Overgangsrekkverk bru-veg stk 4 4 4 4 4 4 4

87.3 Brulager stk - 4 - - - - 4
87.4 Fugekonstruksjoner stk - 1 - - - - 1

Mengder 
Sammenstilling konstruksjon - Bruer (K101-K107)
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Tabell 5-2: Mengder for kulverter (K201 - K202) 

 
 

 
  

E134 Saggrenda-Elgsjø, Forprosjekt konstruksjoner

Dato: 18.11.2020

Prosess Beskrivelse Enhet K201 K202

84 Betongarbeider
84.1 Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg RS 1 1
84.2 Forskaling

- Fundamenter m2 70 100
- Vegger/vingemurer m2 760 900
- Tak m2 85 130

84.31 Armering kamstål B500 NC tonn 75 95
84.4 Betongstøp m3 380 470
84.5 Behandling av fersk og herdnende betong m2 400 550
84.62 Rengjøring av bruplate for membran m2 180 260

87 Brubelegning og utstyr
87.13 Fuktisolering A3

- Fuktisolering OK bunnplate og takplate m2 180 260
87.21 Rekkverk i stål

- Ytterrekkverk på kantbjelker i kulvertender m 14 14

Mengder 
Sammenstilling konstruksjon - Kulverter (K201-K202)
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5.2 K10x Bruer 

Konstruksjonene nummerert K10x er planlagt som bruer. For overordnet plassering se 
kapittel 1, Figur 2-1. Hver bru omtales i etterfølgende kapitler. 

 

5.2.1 K101 Lerkelibrua 

Generelt 
Bru K101 fører E134 over tur- og driftsveg, og fungerer som viltundergang. 

Konstruksjonstype:  Spennarmert platebru i plasstøpt betong 

Plassering:   I linje E134 ca. pr. nr. 3.994 - 4.014 

Spennvidde:   20,0 m    

Total lengde bruplate: 20,0 m + 2 ∙ 2,5 m = 25 m 

Føringsbredde:   12,25 m + 9,6 m 

Antall kjørefelt:  5 

 

Konstruksjonsløsning 
Bru K101 er planlagt som en ettspenns platebru i betong. Overbygningen er utkraget forbi 
endeoppleggene med 2,5 m. Spennvidde er satt til 20,0 m. Det gir bruplaten en total lengde 
på 25,0 m. Det er valgt spennarmert løsning for brua. 

Under brua skal det tilrettelegges for vilt og for både tur- og driftsveg. Løsningen med 
plasstøpt bru anses som god, særlig for vilt og turgående. Dette gjør at en unngår store 
betongflater som ville vært tilfelle med en kulvertkonstruksjon. Krav til min. lysåpning og 
åpenhetsindeks er viktig at fremgår i et konkurransegrunnlag. 

Brua er planlagt opplagt på fire sirkulære søyler i begge akser. Søylene er monolittisk festet 
til bruoverbygningen.  Brua er fugefri, med påhengte vingemurer og overgangsplater. 

Føringsbredde er 12,25 m og 9,6 m. Inkl. midtdeler (2,0 m) og kantbjelker gir dette en total 
brubredde lik 24,85 m. Bruas ekstra bredde skyldes at det er tre kjørefelt like etter brua pga. 
kontrollplass. I tillegg er det over bru breddeutvidet for stoppsikt grunnet brurekkverk. 

Brua utstyres med kjøresterkt brurekkverk montert på kantbjelkene samt kjøresterkt 
midtrekkverk. Brurekkverket utføres som brøytetett løsning grunnet underliggende veg. 

 

Grunnforhold og fundamentering 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i området, men det er antatt små 
løsmassemektigheter. Det kan potensielt være noe myr over berg. Det må renskes til berg 
under fundamenter og eventuell tilløpsfylling. Grunnforhold og fundamentering ved 
konstruksjonene er behandlet i geoteknisk notat 10211201-RIG-NOT-002 [1]. 
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Illustrasjoner 
 

 
Figur 5-1 Lerkelibrua illustrasjon 1 
 

 
Figur 5-2 Lerkelibrua illustrasjon 2 
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Oversiktstegning 
Se tegning K101 Lerkelibrua, Oversiktstegning. 

 

Mengder 
Tabellen under angir mengder til anslag på prosessnivå etter håndbok R762 (prosesskode 2) 
[7]. 

 

Tabell 5-3: Mengder for K101 Lerkelibrua 

 
  

Dato: 18.11.2020

Lengde: 25,0 Bredde: 23,85
Bruplateareal 596 m2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde

84
84.1 RS 1
84.2

m2 100
m2 360
m2 150
m2 650

84.31 tonn 160
84.36 mMN 3 150
84.4 m3 995
84.5 m2 1 000
84.62 m2 600

87 Brubelegning og utstyr
87.13 m2 600
87.21

m 70
stk 4

87.3 stk -
87.4 stk -
*Graving, tilbakefylling og midtrekkverk er medtatt i mengder for RiVEG

Fugekonstruksjoner

Rekkverk i stål
Fuktisolering A3-4

- Ytterrekkverk
- Overgangsrekkverk bru-veg
Brulager

- Brudekke
Armering kamstål B500 NC
Spennarmering
Betongstøp
Behandling av fersk og herdnende betong
Rengjøring av bruplate for membran

Forskaling
- Fundamenter
- Vegger/vingemurer
- Søyler

E134 Saggrenda-Elgsjø, Forprosjekt konstruksjoner
Kostnadsoverslag
Konstruksjon: K101 Lerkelibrua

Betongarbeider
Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg
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5.2.2 K102 Øksneelvbrua 

Generelt 
Bru K102 fører E134 over elv, og fungerer som viltundergang. 

Konstruksjonstype:  Spennarmert bjelke-/platebru i plasstøpt betong 

Plassering:   I linje E134 ca. pr. nr. 6.609 – 6.715 

Spennvidde:   18,0 m + 23,0 m + 35,0 m + 30,0 m     

Total lengde bruplate: 106,0 m + 2,5 m + 1,0 = 109,5 m 

Føringsbredde:   9,0 m + 9,0 m 

Antall kjørefelt:  4 

 

Konstruksjonsløsning 
Bru K102 er planlagt som en firespenns bjelke-/platebru i betong. Overbygningen er 
utkraget forbi endeopplegg i akse 1 med 2,5 m. Spennvidder på endespenn er satt til 18,0 m 
og 30,0 m, og midtspennene er satt til 23,0 m og 35,0 m. Inkludert avslutning av bruplate 
mot fuge i akse 5 gir dette bruplaten en total lengde på 109,5 m. Det er valgt å spennarmere 
brua på grunn lange spenn. Pga. bruas lengde er det behov for en fugeløsning. 

Under brua skal det tilrettelegges for viltpassasje. Under en såpass stor bru, med stor 
åpenhet under, anses dette ikke som noe problem. 

Brua er planlagt opplagt på to sirkulære søyler i akse 1-4. Glidelager i akse 1 og 2 er 
nødvendig. Søylene er monolittisk forbundet til brubjelkene i akse 3 og 4. Her er det planlagt 
at horisontale krefter tas opp av en friksjonsplate som forlengelse av overgangsplaten i akse 
1. Vingemurer og overgangsplaten/friksjonsplaten er tenkt hektet på bruenden i akse 1. I 
akse 5 er det planlagt fugelandkar.  

Føringsbredde er satt til 9,0 m + 9,0 m, inkl. midtdeler (2,0 m) og kantbjelker gir dette en 
total brubredde lik 21,0 m.  

Brua utstyres med kjøresterkt brurekkverk montert på kantbjelkene samt kjøresterkt 
midtrekkverk. 

 

Grunnforhold og fundamentering 
Det er ikke utført grunnundersøkelser ved planlagte brufundamenter eller tilløpsfyllinger, 
men sonderinger i nærheten indikerer varierende løsmassemektigheter på inntil 10,7 m, 
bestående av myr og torv over faste masser. Det antas at det er små løsmassemektigheter i 
bruaksene, men det bør vurderes supplerende grunnundersøkelser for å bekrefte dette. 
Forutsatt små løsmassemektigheter anbefales det å etablere fundamentet direkte på berg. 
Grunnforhold og fundamentering ved konstruksjonene er behandlet i geoteknisk notat 
10211201-RIG-NOT-002 [1]. 



E134 Saggrenda-Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. 
Forprosjekt konstruksjon 

 

 
25 

Illustrasjoner 
 

 

Figur 5-3 Øksneelvbrua illustrasjon 1 
 

 

Figur 5-4 Øksneelvbrua illustrasjon 2 
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Oversiktstegning 
Se tegning K102 Øksneelvbrua, Oversiktstegning. 

 

Mengder 
Tabellen under angir mengder til anslag på prosessnivå etter håndbok R762 (prosesskode 2) 
[7]. 

 

Tabell 5-4: Mengder for K102 Øksneelvbrua 

  

Dato: 18.11.2020

Lengde: 109,5 Bredde: 20,0
Bruplateareal 2 190 m2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde

84
84.1 RS 1
84.2

m2 190
m2 700
m2 840
m2 3 100

84.31 tonn 550
84.36 mMN 8 750
84.4 m3 3 400
84.5 m2 3 000
84.62 m2 2 200

87 Brubelegning og utstyr
87.13 m2 2 200
87.21

m 240
stk 4

87.3 stk 4
87.4 stk 1
*Graving, tilbakefylling og midtrekkverk er medtatt i mengder for RiVEG

Rekkverk i stål
- Ytterrekkverk
- Overgangsrekkverk bru-veg

Fugekonstruksjoner

Spennarmering
Betongstøp
Behandling av fersk og herdnende betong
Rengjøring av bruplate for membran

Fuktisolering A3-4

Brulager

Armering kamstål B500 NC

E134 Saggrenda-Elgsjø, Forprosjekt konstruksjoner
Kostnadsoverslag
Konstruksjon: K102 Øksneelvbrua

Betongarbeider
Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg
Forskaling
- Fundamenter
- Vegger/vingemurer
- Søyler
- Brudekke
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5.2.3 K103 Løkenbrua 

Generelt 
Bru K103 fører E134 over elv og driftsveg. 

Konstruksjonstype:  Spennarmert platebru i plasstøpt betong 

Plassering:   I linje E134 ca. pr. nr. 7.095,55 - 7.135,05 

Spennvidde:   16,5 m + 23,0 m     

Total lengde bruplate: 39,5 m + 2 ∙ 2,5 m = 44,5 m 

Føringsbredde:   9,0 m + 9,0 m 

Antall kjørefelt:  4 

 

Konstruksjonsløsning 
Bru K103 er planlagt som en tospenns platebru i betong. Overbygningen er utkraget forbi 
endeoppleggene med 2,5 m. Spennvidder er satt til 16,5 m og 23,0 m. Det gir bruplaten en 
total lengde på 44,5 m. Det er valgt å spennarmere brua på grunn av lange og ugunstige 
spenn. Spennenes lengde er valgt ut fra behov og ikke statikk. 

Brua er planlagt opplagt på fire sirkulære søyler i alle akser. Søylene er monolittisk festet til 
bruoverbygningen i alle akser. Brua er fugefri, med påhengte vingemurer og 
overgangsplater. 

Føringsbredde er satt til 9,0 m + 9,0 m, inkl. midtdeler (2,0 m) og kantbjelker gir dette en 
total brubredde lik 21,0 m.  

Brua utstyres med kjøresterkt brurekkverk montert på kantbjelkene samt kjøresterkt 
midtrekkverk. Brurekkverket utføres som brøytetett løsning grunnet underliggende veg. 

 

Grunnforhold og fundamentering 
Det er i området hovedsakelig berg i dagen eller tynt vegetasjonsdekke over berg, men i 
enkelte områder er det også registrert myrdybder med mektighet inntil ca. 2,5 m over berg. 
Det anbefales at berget renskes, og tilløpsfylling og brofundamenter etableres direkte på 
berg. Grunnforhold og fundamentering ved konstruksjonene er behandlet i geoteknisk notat 
10211201-RIG-NOT-002 [1]. 
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Illustrasjoner 
 

 
Figur 5-5 Løkenbrua illustrasjon 1 
 

 
Figur 5-6 Løkenbrua illustrasjon 2 
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Oversiktstegning 
Se tegning K103 Løkenbrua, Oversiktstegning. 

 

Mengder 
Tabellen under angir mengder til anslag på prosessnivå etter håndbok R762 (prosesskode 2) 
[7]. 

 

Tabell 5-5: Mengder for K103 Løkenbrua 

 
 

Dato: 18.11.2020

Lengde: 44,5 Bredde: 20,0
Bruplateareal 890 m2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde

84
84.1 RS 1
84.2

m2 130
m2 290
m2 180
m2 1 000

84.31 tonn 240
84.36 mMN 4 550
84.4 m3 1 485
84.5 m2 1 350
84.62 m2 900

87 Brubelegning og utstyr
87.13 m2 900
87.21

m 110
stk 4

87.3 stk -
87.4 stk -
*Graving, tilbakefylling og midtrekkverk er medtatt i mengder for RiVEG

Armering kamstål B500 NC

E134 Saggrenda-Elgsjø, Forprosjekt konstruksjoner
Kostnadsoverslag
Konstruksjon: K103 Løkenbrua

Betongarbeider
Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg
Forskaling
- Fundamenter
- Vegger/vingemurer
- Søyler
- Brudekke

Rekkverk i stål
- Ytterrekkverk
- Overgangsrekkverk bru-veg

Fugekonstruksjoner

Spennarmering
Betongstøp
Behandling av fersk og herdnende betong
Rengjøring av bruplate for membran

Fuktisolering A3-4

Brulager
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5.2.4 K104 Jerpetjønnbrua 

Generelt 
Bru K104 fører ny E134 smal 4-felt over omlagt eksisterende E134. 

Konstruksjonstype:   Slakkarmert platebru i betong 

Plassering:    I linje E134 ca. pr. nr. 9.821,495 - 9.853,310 

Spennvidde:    31,815 m    

Total lengde bruplate:  31,815 m + 2 ∙ 0,725 m = 33,265 m 

Føringsbredde:    11,3 m + 9,0 m 

Antall kjørefelt:   4 

 

Konstruksjonsløsning 
Bru K104 er planlagt som en ettspenns platebru i betong. Spennvidde er satt til 31,815 m. 
Bruplaten har en total lengde på 33,265 m. Det er valgt slakkarmert løsning for brua. 

Brua er planlagt med monolittisk forbindelse til landkarvegger i begge akser. 
Landkarsveggene er valgt utformet med en helning 20:1 på vegsiden av veggene. 
Vingemurer er støpt monolittisk med fundamenter, landkarvegger og bruoverbygning. 
Overgangsplater monteres på konsoller på veggene for å unngå differansesetninger i 
vegoverbygningen inn mot konstruksjonen. I forlengelsen av bruas vingemurer er det behov 
for å ta opp ytterligere terreng. Det er da valgt å konstruere støttemurer i forlengelsen av 
bruas vingemurer. Disse murene får også påmontert brurekkverk.   

Føringsbredde er 11,3 m og 9,0 m. Inkl. midtdeler (2,0 m) og kantbjelke/betongrekkverk gir 
dette en total brubredde ca. lik 23,25 m. Det er over bru breddeutvidet for stoppsikt grunnet 
brurekkverk. 

Brua utstyres med kjøresterkt brurekkverk montert på kantbjelke på venstre side, samt 
kjøresterkt midtrekkverk. Brurekkverket utføres som brøytetett løsning grunnet 
underliggende veg. På høyre side av bru er det benyttet betongrekkverk som 
støyreduserende tiltak. Vegrekkverk før og etter bru erstattes også av betongrekkverk på 
samme side. 

 

Grunnforhold og fundamentering 
Det er tidligere registrert inntil ca. 4,5 m med torv i dette området, og det anbefales at det 
utføres grunnundersøkelser for brua. Det kan være behov for masseutskifting for å unngå 
fare for differansesetninger. Det antas at brua kan fundamenteres på berg eller faste masser. 
Grunnforhold og fundamentering ved konstruksjonene er behandlet i geoteknisk notat 
10211201-RIG-NOT-002 [1]. 
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Illustrasjoner 
 

 
Figur 5-7 Jerpetjønnbrua illustrasjon 1 
 

 
Figur 5-8 Jerpetjønnbrua illustrasjon 2 
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Oversiktstegning 
Se tegning K104 Jerpetjønnbrua, Oversiktstegning. 

 

Mengder 
Tabellen under angir mengder til anslag på prosessnivå etter håndbok R762 (prosesskode 2) 
[7]. 

 

Tabell 5-6: Mengder for K104 Jerpetjønnbrua 

 
 

 

  

Dato: 18.11.2020

Lengde: 33,3 Bredde: 22,3
Bruplateareal 742 m2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde

84
84.1 RS 1
84.2

m2 210
m2 1 800
m2 -
m2 800

84.31 tonn 400
84.36 mMN -
84.4 m3 1 995
84.5 m2 1 400
84.62 m2 750

87 Brubelegning og utstyr
87.13 m2 750
87.21

m 130
stk 4

87.3 stk -
87.4 stk -
*Graving, tilbakefylling og midtrekkverk er medtatt i mengder for RiVEG

Rekkverk i stål
- Ytterrekkverk
- Overgangsrekkverk bru-veg
Brulager
Fugekonstruksjoner

Fuktisolering A3-4

Forskaling
- Fundamenter
- Vegger/vingemurer
- Søyler
- Brudekke
Armering kamstål B500 NC
Spennarmering
Betongstøp
Behandling av fersk og herdnende betong
Rengjøring av bruplate for membran

Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg

E134 Saggrenda-Elgsjø, Forprosjekt konstruksjoner
Kostnadsoverslag
Konstruksjon: K104 Jerpetjønnbrua

Betongarbeider
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5.2.5 K105 Finnlibrua 

Generelt 
Bru K105 fører E134 over driftsveg, og fungerer som viltundergang. 

Konstruksjonstype:  Spennarmert platebru i plasstøpt betong 

Plassering:   I linje E134 ca. pr. nr. 11.285,76 - 11.305,76  

Spennvidde:   20,0 m     

Total lengde bruplate: 20,0 m + 2 ∙ 2,5 m = 25,0 m 

Føringsbredde:   9,0 m + 9,0 m 

Antall kjørefelt:  4 

 

Konstruksjonsløsning 
Bru K105 er planlagt som en ettspenns platebru i betong. Overbygningen er utkraget forbi 
endeoppleggene med 2,5 m. Spennvidde er satt til 20,0 m. Det gir bruplaten en total lengde 
på 25,0 m. Det er valgt spennarmert løsning for brua. 

Under brua skal det tilrettelegges for vilt og for både tur- og driftsveg. Løsningen med 
plasstøpt bru anses som god, særlig for vilt og turgående. Dette gjør at en unngår store 
betongflater som ville vært tilfelle med en kulvertkonstruksjon. Krav til min. lysåpning og 
åpenhetsindeks er viktig at fremgår i et konkurransegrunnlag. 

Brua er planlagt opplagt på fire sirkulære søyler i begge akser. Søylene er monolittisk festet 
til bruoverbygningen. Brua er fugefri, med påhengte vingemurer og overgangsplater. 

Føringsbredde er satt til 9,0 m + 9,0 m, inkl. midtdeler (2,0 m) og kantbjelker gir dette en 
total brubredde lik 21,0 m.  

Brua utstyres med kjøresterkt brurekkverk montert på kantbjelkene samt kjøresterkt 
midtrekkverk. Brurekkverket utføres som brøytetett løsning grunnet underliggende veg. 

 

Grunnforhold og fundamentering 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i området, men det antas morenemateriale og liten 
dybde til berg. Det er stedvis registrert berg i dagen. Det bør likevel vurderes supplerende 
grunnundersøkelser i dette området. Det antas at fundamentene kan etableres direkte på 
berg. Grunnforhold og fundamentering ved konstruksjonene er behandlet i geoteknisk notat 
10211201-RIG-NOT-002 [1]. 
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Illustrasjoner 
 

 
Figur 5-9: Finnlibrua illustrasjon 1 (Massedeponi ikke vist i illustrasjon) 
 

 
Figur 5-10 Finnlibrua illustrasjon 2 (Massedeponi ikke vist i illustrasjon) 

 

  



E134 Saggrenda-Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. 
Forprosjekt konstruksjon 

 

 
35 

Oversiktstegning 
Se tegning K105 Finnlibrua, Oversiktstegning. 

 

Mengder 
Tabellen under angir mengder til anslag på prosessnivå etter håndbok R762 (prosesskode 2) 
[7]. 

 

Tabell 5-7: Mengder for K105 Finnlibrua 

 
 

  

Dato: 18.11.2020

Lengde: 25,0 Bredde: 20,0
Bruplateareal 500 m2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde

84
84.1 RS 1
84.2

m2 85
m2 390
m2 110
m2 540

84.31 tonn 135
84.36 mMN 2 550
84.4 m3 830
84.5 m2 850
84.62 m2 500

87 Brubelegning og utstyr
87.13 m2 500
87.21

m 75
stk 4

87.3 stk -
87.4 stk -
*Graving, tilbakefylling og midtrekkverk er medtatt i mengder for RiVEG

Armering kamstål B500 NC

E134 Saggrenda-Elgsjø, Forprosjekt konstruksjoner
Kostnadsoverslag
Konstruksjon: K105 Finnlibrua

Betongarbeider
Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg
Forskaling
- Fundamenter
- Vegger/vingemurer
- Søyler
- Brudekke

Rekkverk i stål
- Ytterrekkverk
- Overgangsrekkverk bru-veg

Fugekonstruksjoner

Spennarmering
Betongstøp
Behandling av fersk og herdnende betong
Rengjøring av bruplate for membran

Fuktisolering A3-4

Brulager
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5.2.6 K106 Mølleskotbrua 

Generelt 
Bru K106 fører E134 over driftsveg, og fungerer som viltundergang. 

Konstruksjonstype:  Spennarmert platebru i plasstøpt betong 

Plassering:   I linje E134 ca. pr. nr. 12.489 - 12.519 

Spennvidde:   20,0 m     

Total lengde bruplate: 20,0 m + 2 ∙ 2,5 m = 25,0 m 

Føringsbredde:   11,5 m + 9,0 m 

Antall kjørefelt:  4 

 

Konstruksjonsløsning 
Bru K106 er planlagt som en ettspenns platebru i betong. Overbygningen er utkraget forbi 
endeoppleggene med 2,5 m. Spennvidde er satt til 20,0 m. Det gir bruplaten en total lengde 
på 25,0 m. Det er valgt spennarmert løsning for brua. 

Under brua skal det tilrettelegges for vilt og driftsveg. Løsningen med plasstøpt bru anses 
som god, særlig for vilt. Dette gjør at en unngår store betongflater som ville vært tilfelle med 
en kulvertkonstruksjon. Krav til min. lysåpning og åpenhetsindeks er viktig at fremgår i et 
konkurransegrunnlag. 

Brua er planlagt opplagt på fire sirkulære søyler i begge akser. Søylene er monolittisk festet 
til bruoverbygningen. Brua er fugefri, med påhengte vingemurer og overgangsplater. 

Føringsbredde er satt til 11,5 m + 9,0 m, inkl. midtdeler (2,0 m) og kantbjelker gir dette en 
total brubredde lik 23,5 m. Det er over bru breddeutvidet for stoppsikt grunnet brurekkverk. 

Brua utstyres med kjøresterkt brurekkverk montert på kantbjelkene samt kjøresterkt 
midtrekkverk. Brurekkverket utføres som brøytetett løsning grunnet underliggende veg. 

 

Grunnforhold og fundamentering 
Det er antatt varierende løsmassemektighet i området. Det kan være aktuelt å utføre 
supplerende grunnundersøkelser for broen. Det er registrert bergblotninger, men samtidig 
er det antatt større løsmassemektigheter med blokk/morenemasser enkelte steder i området 
rundt, og det løsmassemektigheten kan variere over korte avstander. Det antas at 
fundamentene kan etableres dirkete på berg. Grunnforhold og fundamentering ved 
konstruksjonene er behandlet i geoteknisk notat 10211201-RIG-NOT-002 [1]. 
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Illustrasjoner 
 

 
Figur 5-11: Mølleskotbrua illustrasjon 1 (Massedeponi vist i illustrasjon er flyttet til Finnlibrua) 
 

 
Figur 5-12 Mølleskotbrua illustrasjon 2 (Massedeponi vist i illustrasjon er flyttet til Finnlibrua)  
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Oversiktstegning 
Se tegning K106 Mølleskotbrua, Oversiktstegning. 

 

Mengder 
Tabellen under angir mengder til anslag på prosessnivå etter håndbok R762 (prosesskode 2) 
[7]. 

 

Tabell 5-8: Mengder for K106 Mølleskotbrua 

 
  

Dato: 18.11.2020

Lengde: 25,0 Bredde: 22,5
Bruplateareal 563 m2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde

84
84.1 RS 1
84.2

m2 95
m2 380
m2 130
m2 620

84.31 tonn 150
84.36 mMN 2 950
84.4 m3 940
84.5 m2 1 000
84.62 m2 570

87 Brubelegning og utstyr
87.13 m2 570
87.21

m 70
stk 4

87.3 stk -
87.4 stk -
*Graving, tilbakefylling og midtrekkverk er medtatt i mengder for RiVEG

Armering kamstål B500 NC

E134 Saggrenda-Elgsjø, Forprosjekt konstruksjoner
Kostnadsoverslag
Konstruksjon: K106 Mølleskotbrua

Betongarbeider
Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg
Forskaling
- Fundamenter
- Vegger/vingemurer
- Søyler
- Brudekke

Rekkverk i stål
- Ytterrekkverk
- Overgangsrekkverk bru-veg

Fugekonstruksjoner

Spennarmering
Betongstøp
Behandling av fersk og herdnende betong
Rengjøring av bruplate for membran

Fuktisolering A3-4

Brulager
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5.2.7 K107 Elgsjøbrua 

Generelt 
Bru K107 fører E134 over driftsveg, skiløype og elv. Fungerer også som viltundergang.  

Konstruksjonstype:  Spennarmert bjelke-/platebru i plasstøpt betong 

Plassering:   I linje E134 ca. pr. nr. 13.568 – 13.728 

Spennvidde:   26,0 m + 35,0 m + 35,0 m + 35,0 m + 29,0 m    

Total lengde bruplate: 160,0 m + 2,5 m + 1,0 = 163,5 m 

Føringsbredde:   9,0 m + 9,0 m 

Antall kjørefelt:  4 

 

Konstruksjonsløsning 
Bru K107 er planlagt som en femspenns bjelke-/platebru i betong. Overbygningen er 
utkraget forbi endeopplegg i akse 6 med 2,5 m. Spennvidder på endespenn er satt til 26,0 m 
og 29,0 m, og midtspennene er satt til 35,0 m. Inkludert avslutning av bruplate mot fuge i 
akse 1 gir dette bruplaten en total lengde på 163,5 m. Det er valgt å spennarmere brua for å 
oppnå lange spenn. Pga. bruas lengde er det behov for en fugeløsning. 

Under brua skal det tilrettelegges for vilt. Under en såpass stor bru, med stor åpenhet under, 
anses dette ikke som noe problem. 

Brua er planlagt opplagt på to sirkulære søyler i akse 2-6. Søylene er monolittisk festet til 
bruoverbygningen i akse 2, 3, 4 og 5, mens det er glidelager på søyletopp i akse 6. Her er 
det planlagt at horisontale krefter tas opp av en friksjonsplate som forlengelse av 
overgangsplaten. Vingemurer og overgangsplaten/friksjonsplaten er tenkt hektet på 
bruenden i akse 6. I akse 1 er det planlagt fugelandkar.  

Føringsbredde er satt til 9,0 m + 9,0 m, inkl. midtdeler (2,0 m) og kantbjelker gir dette en 
total brubredde lik 21,0 m.  

Brua utstyres med kjøresterkt brurekkverk montert på kantbjelkene samt kjøresterkt 
midtrekkverk. Brurekkverket utføres som brøytetett løsning grunnet underliggende veger. 

 

Grunnforhold og fundamentering 
Det er utført grunnundersøkelser ca. 50 m sør for traséen i dette området, men ingen i selve 
traséen. Grunnundersøkelsene indikerer inntil ca. 2 m med torv over fast grunn. Det bør 
renskes til berg under tilløpsfylling og fundamenter. Fundamentene antas å kunne 
fundamenteres direkte på berg, med unntak av landkar i øst som er planlagt fundamentert 
på peler til berg grunnet store fyllingshøyder. Grunnforhold og fundamentering ved 
konstruksjonene er behandlet i geoteknisk notat 10211201-RIG-NOT-002 [1]. 
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Illustrasjoner 
 

 

Figur 5-13 Elgsjøbrua illustrasjon 1 
 

 

Figur 5-14 Elgsjøbrua illustrasjon 2 (sett fra P-plass ved Elgsjø café) 
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Oversiktstegning 
Se tegning K107 Elgsjøbrua, Oversiktstegning. 

 

Mengder 
Tabellen under angir mengder til anslag på prosessnivå etter håndbok R762 (prosesskode 2) 
[7]. 

 

Tabell 5-9: Mengder for K107 Elgsjøbrua 

 

  

Dato: 18.11.2020

Lengde: 163,5 Bredde: 20,0
Bruplateareal 3 270 m2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde

84
84.1 RS 1
84.2

m2 225
m2 650
m2 1 450
m2 4 600

84.31 tonn 780
84.36 mMN 13 000
84.4 m3 4 870
84.5 m2 4 000
84.62 m2 3 300

87 Brubelegning og utstyr
87.13 m2 3 300
87.21

m 355
stk 4

87.3 stk 4
87.4 stk 1
*Graving, tilbakefylling og midtrekkverk er medtatt i mengder for RiVEG

Armering kamstål B500 NC

E134 Saggrenda-Elgsjø, Forprosjekt konstruksjoner
Kostnadsoverslag
Konstruksjon: K107 Elgsjøbrua

Betongarbeider
Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg
Forskaling
- Fundamenter
- Vegger/vingemurer
- Søyler
- Brudekke

Rekkverk i stål
- Ytterrekkverk
- Overgangsrekkverk bru-veg

Fugekonstruksjoner

Spennarmering
Betongstøp
Behandling av fersk og herdnende betong
Rengjøring av bruplate for membran

Fuktisolering A3-4

Brulager
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5.3 K20x Kulverter 
Konstruksjonene nummerert K20x er planlagt som kulverter. For overordnet plassering se 
kapittel 1, Figur 2-1. Hver kulvert blir beskrevet mer i detalj i etterfølgende kapitler. 

 

5.3.1 K201 Kobbervollane kulvert 

Generelt 
Kulvert K201 fører driftsveg under E134. 

Konstruksjonstype:  Kulvert i plasstøpt betong 

Plassering:   Krysser E134 ca. i pr.nr. 1.338,348 

Total lengde:   14,527 m 

Innvendige mål (B x H): 6,0 m x 5,0 m  

Føringsbredde:  6,0 m 

 

Konstruksjonsløsning 
Kulvert K201 er planlagt som plasstøpt betongkulvert. Kulverten har takfall på overkant 
takplate for å sikre god vannavrenning. Overgangsplater monteres på konsoller på veggene 
for å unngå differansesetninger i vegoverbygningen inn mot konstruksjonen. 

Det er planlagt plasstøpte støtte-/vingemurer for å ta opp terrenget. Disse er planlagt med 
ca. 45 grader vinkel mot E134. På sørsiden er det valgt en kort utkragerløsning, der muren 
støpes uten såle og tilpasses utsprengt berg. På nordsiden støpes den vestre vingen med en 
forlengende støttemur av hensyn til fyllingen.  

Det monteres kjøresterkt brurekkverk på kantbjelke i kulvertender langs E134. Videre er det 
planlagt kjøresterkt midtrekkverk på stripefundamenter i overfyllingen over kulverttak. 
Brurekkverket utføres som brøytetett løsning grunnet underliggende veg. 

 

Grunnforhold og fundamentering 
Det er registrert inntil ca. 4 m løsmasser i området, antatt morenemasser. Det bør vurderes 
behov for supplerende grunnundersøkelser. Topplag bør fjernes ned til stedlige masser. 
Dersom deler av kulverten blir liggende på berg og deler på steinfylling, må det 
undersprenges minst 0,5 m under kulverten for å redusere fare for skadelige skjevsetninger. 
Grunnforhold og fundamentering ved konstruksjonene er behandlet i geoteknisk notat 
10211201-RIG-NOT-002 [1]. 
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Illustrasjoner 

 
Figur 5-15 Kobbervollane kulvert illustrasjon 1 
 

 
Figur 5-16 Kobbervollane kulvert illustrasjon 2 
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Oversiktstegning 
Se tegning K201 Kobbervollane kulvert, Oversiktstegning. 

 

Mengder 
Tabellen under angir mengder til anslag på prosessnivå etter håndbok R762 (prosesskode 2) 
[7]. 

 

Tabell 5-10: Mengder for K201 Kobbervollane kulvert 

 
 

  

E134 Saggrenda-Elgsjø, Forprosjekt konstruksjoner
Kostnadsoverslag
Konstruksjon: K201 Kobbervollane kulvert Dato: 18.11.2020

Lengde: 13,45 Bredde: 6,8
Kulvertareal: 91 m2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde

84 Betongarbeider
84.1 Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg RS 1
84.2 Forskaling

- Fundamenter m2 70
- Vegger/vingemurer m2 760
- Tak m2 85

84.31 Armering kamstål B500 NC tonn 75
84.4 Betongstøp m3 380
84.5 Behandling av fersk og herdnende betong m2 400
84.62 Rengjøring av bruplate for membran m2 180

87 Brubelegning og utstyr
87.13 Fuktisolering A3

- Fuktisolering OK bunnplate og takplate m2 180
87.21 Rekkverk i stål

- Ytterrekkverk på kantbjelker i kulvertender m 14
*Graving, tilbakefylling og midtrekkverk er medtatt i mengder for RiVEG
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5.3.2 K202 Geiteryggen kulvert 

Generelt 
Kulvert K202 fører driftsveg under E134. 

Konstruksjonstype:  Kulvert i plasstøpt betong 

Plassering:   Krysser E134 ca. i pr.nr. 5.824,887 

Total lengde:   21,0 m 

Innvendige mål (B x H): 6,0 m x 5,0 m  

Føringsbredde:  6,0 m 

 

Konstruksjonsløsning 
Kulvert K202 er planlagt som plasstøpt betongkulvert. Kulverten har takfall på overkant 
takplate for å sikre god vannavrenning. Overgangsplater monteres på konsoller på veggene 
for å unngå differansesetninger i vegoverbygningen inntil konstruksjonen. 

Det er planlagt plasstøpte støtte-/vingemurer for å ta opp terrenget. Disse er planlagt med 
ca. 45 grader vinkel mot E134.  

Det monteres kjøresterkt brøytetett brurekkverk på kantbjelke i kulvertender langs E134. 
Videre er det planlagt kjøresterkt midtrekkverk på stripefundamenter i overfyllingen over 
kulverttak. 

 

Grunnforhold og fundamentering 
Det er ikke utført grunnundersøkelser ved kulverten, men det antas tynt morenedekke. 
Kulverten er planlagt på steinfylling i skrått terreng, med varierende høyde både i tverr- og 
lengderetning. Topplag må fjernes ned til stedlige masser før steinfyllingen etableres, og det 
må etableres fortanning i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Det må påregnes 0,5-1% 
krypsetninger i steinfyllingen over tid. Grunnforhold og fundamentering ved 
konstruksjonene er behandlet i geoteknisk notat 10211201-RIG-NOT-002 [1]. 
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Illustrasjoner 
 

 
Figur 5-17 Geiteryggen illustrasjon 1 
 

 
Figur 5-18 Geiteryggen illustrasjon 2 
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Oversiktstegning 
Se tegning K202 Geiteryggen kulvert, Oversiktstegning. 

 

Mengder 
Tabellen under angir mengder til anslag på prosessnivå etter håndbok R762 (prosesskode 2) 
[7]. 

 

Tabell 5-11: Mengder for K202 Geiteryggen kulvert 

 
  

E134 Saggrenda-Elgsjø, Forprosjekt konstruksjoner
Kostnadsoverslag
Konstruksjon: K202 Geiteryggen kulvert Dato: 18.11.2020

Lengde: 20,0 Bredde: 6,8
Kulvertareal: 136 m2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde

84 Betongarbeider
84.1 Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg RS 1
84.2 Forskaling

- Fundamenter m2 100
- Vegger/vingemurer m2 900
- Tak m2 130

84.31 Armering kamstål B500 NC tonn 95
84.4 Betongstøp m3 470
84.5 Behandling av fersk og herdnende betong m2 550
84.62 Rengjøring av bruplate for membran m2 260

87 Brubelegning og utstyr
87.13 Fuktisolering A3

- Fuktisolering OK bunnplate og takplate m2 260
87.21 Rekkverk i stål

- Ytterrekkverk på kantbjelker i kulvertender m 14
*Graving, tilbakefylling og midtrekkverk er medtatt i mengder for RiVEG
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5.4 K30x VA-kulverter 
Konstruksjonene nummerert K30x er planlagt som VA-kulverter. For overordnet plassering 
se kapittel 1, Figur 2-1. Hver VA-kulvert blir beskrevet mer i detalj i etterfølgende kapitler. 

 

5.4.1 K301 VA-kulvert Pr. 7540 

Generelt 
VA-kulvert K301 fører Jerpetjønnbekken under E134. Tilleggsfunksjoner for fiskevandring 
og kryssing for mindre landlevende dyr. 

Konstruksjonstype:  Kulvert i plasstøpt betong 

Plassering:   Krysser E134 ca. i pr.nr. 7540 

Total lengde:   ca. 52 m 

Innvendige mål (B x H): 3,0 m x 2,0 m + nedsenket kanal i senter gulv  

Overfyllingshøyde:  ca. 5 m 

 

Konstruksjonsløsning 
Det er for kulvert K301 valgt en plasstøpt kulvert. Da kulvert vil bli liggende dypt under veg 
er det desto viktigere med løsning som har høy styrke og bestandighet. Det må i kulvertens 
lengde legges inn fuger. Det er viktig at fugedetaljer konstrueres med fokus på robusthet og 
styrke.  

Jerpetjønnbekken er en middels stor bekk med stor variasjon i miljøforhold og habitater. 
Bekken har gode muligheter for ørretgyting og gode oppvekstområder for ørretunger. Det er 
derfor vektlagt at kulverten utformes på en måte som opprettholder mulighet for 
fiskevandring. Samtidig vil ny E134 bli en stor barriere for landlevende dyr siden det skal 
settes opp viltgjerder langs den. Det er derfor et mål at kulverten også skal fungere som 
mulig kryssingsvei for mindre landlevende dyr som rev, grevling, gaupe, mår etc.  

Flomberegninger viser at kulverten må ha et stort tverrsnitt for å kunne ta unna 
vannmengdene i området. Bekkelukkingen blir forholdsvis lang, kulverten får en lengde på 
ca. 52 m.  

Kulverten er utformet som en tradisjonell rektangulær plasstøpt betongkulvert med indre 
bredde 3 meter og høyde 2 meter. Med et så bredt gulv i kulverten vil vannet i en 
normalsituasjon bre seg over hele kulvertgulvet og gi svært liten vanndybde. Fiskevandring 
blir da svært vanskelig. Det er derfor planlagt en egen nedsenket kanal midt i kulverten med 
bredde 80 cm og maksimal dybde 25 cm der vannet samles. Den vil gi tilstrekkelig 
vanndybde for fiskevandring, også ved liten vannføring. For å opprettholde mulighet for 
fiskevandring også i situasjoner med ekstrem liten vannføring er kanalen utformet med et V-
tverrsnitt som konsentrerer vannet ytterligere.  
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Denne løsningen vil også gi gode muligheter for at landlevende dyr benytter kulverten. På 
hver side av den nedsenkede kanalen vil det være banketter er 1,1 meter brede som kan 
benyttes av dyr. Disse bankettene vil ofte være tørre. Ved litt større 
nedbørsmengder/snøsmelting vil vann flomme over disse bankettene, og vanskeliggjøre 
kryssing av landlevende dyr. Dette vil imidlertid være forholdsvis korte perioder.  

 

 
Figur 5-19 Tverrsnitt av VA-kulvert ved pr. 7540 
 

Grunnforhold og fundamentering 
Det er ikke utført grunnundersøkelser ved kulverten. Nærmeste boring er totalsondering 
nummer 136 og 132, hhv. 100 og 126m fra ny VA kulvert. Begge disse boringene angir kort 
til berg, hhv. 1,8m og 1,3m. VA-kulvert skal masseutskiftes og fundamenteres på 
sprengstein til berg. For VA-kulvert med relativt stor overfyllingshøyde er det viktig med 
stabilitet over tid. Det anbefales at for kulverter med denne overfyllingshøyden at det gjøres 
grunnundersøkelser i VA-kulvertens trasé slik at kulvert med sikkerhet kan anlegges på 
solid fundament. På denne måten kan man om nødvendig justere litt på VA-traséen slik at 
man sikrer godt fundament for VA-kulverten. Om senere boringer viser at det er dypt til 
berg skal alternativ fundamentering vurderes. Alternativ fundamentering kan være pelerad 
under vegger. Se også kapittel 4.1.10 Område 2 Pel 7300-7900 i geoteknisk notat 
10211201-RIG-NOT-002 [1]. 
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Illustrasjoner 

 
Figur 5-20 3D perspektiv av kulvert 
 

Oversiktstegning 
Se tegning K301 VA-kulvert pr. 7540, Oversiktstegning. 
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5.4.2 K302 VA-kulvert Pr. 12675 

Generelt 
Konstruksjonstype:  Kulvert i plasstøpt betong 

Plassering:   Krysser E134 ca. i pr.nr. 12675 

Total lengde:   ca. 156 m 

Innvendige mål (B x H): 3,0 m x 2,5 m 

Overfyllingshøyde:  ca. 30 m 

 

Konstruksjonsløsning 
Det er for kulvert K302 valgt en plasstøpt kulvert. Da kulvert vil bli liggende dypt under veg 
er det desto viktigere med løsning som har høy styrke og bestandighet. Det må i kulvertens 
lengde legges inn fuger. Det er viktig at fugedetaljer konstrueres med fokus på robusthet og 
styrke.  

 
Figur 5-21 Tverrsnitt av VA-kulvert ved pr. 12675 
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Grunnforhold og fundamentering 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i området. VA-kulvert skal masseutskiftes og 
fundamenteres på sprengstein til berg. For VA-kulvert med stor overfyllingshøyde er det 
viktig med stabilitet over tid. Det anbefales at for kulverter med denne overfyllingshøyden at 
det gjøres grunnundersøkelser i VA-kulvertens trasé slik at kulvert med sikkerhet kan 
anlegges på solid fundament. På denne måten kan man om nødvendig justere litt på VA-
traséen slik at man sikrer godt fundament for VA-kulverten. Om senere boringer viser at det 
er dypt til berg skal alternativ fundamentering vurderes. Alternativ fundamentering kan være 
pelerad under vegger. Se også kapittel 4.1.17 Område 5 Pel 12400-12880 og 4.1.18 
Område 5 Pel 12700 i geoteknisk notat 10211201-RIG-NOT-002 [1]. 

 

Illustrasjoner 
 

 
Figur 5-22 3D perspektiv av kulvert 
 

Oversiktstegning 
Se tegning K302 VA-kulvert pr. 12675, Oversiktstegning. 
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5.4.3 K303 VA-kulvert Pr. 13390 

Generelt 
Konstruksjonstype:  Kulvert i plasstøpt betong 

Plassering:   Krysser E134 ca. i pr.nr. 13390 

Total lengde:   ca. 118 m 

Innvendige mål (B x H): 2,0 m x 2,0 m 

Overfyllingshøyde:  ca. 19 m 

 

Konstruksjonsløsning 
Det er for kulvert K303 valgt en plasstøpt kulvert. Da kulvert vil bli liggende dypt under veg 
er det desto viktigere med løsning som har høy styrke og bestandighet. Det må i kulvertens 
lengde legges inn fuger. Det er viktig at fugedetaljer konstrueres med fokus på robusthet og 
styrke.  

Dimensjonerende innvendig dimensjon av stikkrenne er BxH = 2,0 m x 1,5 m. Det er valgt å 
øke innvendig høyde fra 1,5 m til 2,0 m som følge av at kulvert er lang og at det også bør 
legges vekt på drift og vedlikehold.  

 
Figur 5-23 Tverrsnitt av VA-kulvert ved pr. 13390 
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Grunnforhold og fundamentering 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i området. VA-kulvert skal masseutskiftes og 
fundamenteres på sprengstein til berg. For VA-kulvert med stor overfyllingshøyde er det 
viktig med stabilitet over tid. Det anbefales at for kulverter med denne overfyllingshøyden at 
det gjøres grunnundersøkelser i VA-kulvertens trasé slik at kulvert med sikkerhet kan 
anlegges på solid fundament. På denne måten kan man om nødvendig justere litt på VA-
traséen slik at man sikrer godt fundament for VA-kulverten. Om senere boringer viser at det 
er dypt til berg skal alternativ fundamentering vurderes. Alternativ fundamentering kan være 
pelerad under vegger. Se også kapittel 4.1.19 Område 5 Pel 13562-13860 i geoteknisk notat 
10211201-RIG-NOT-002 [1]. 

 

Illustrasjoner 
 

 
Figur 5-24 3D perspektiv av kulvert 
 

Oversiktstegning 
Se tegning K303 VA-kulvert pr. 13390, Oversiktstegning. 
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5.5 K40x Støttemur 
Konstruksjon nummerert K40x er planlagt som støttemur. For overordnet plassering se 
kapittel 1, Figur 2-1. Støttemur blir beskrevet mer i detalj i etterfølgende kapitler. 

 

5.5.1 K401 Vollåsen støttemur 

 

Generelt 
Starten av parsellen for ny E134 mellom Saggrenda og Elgsjø begynner inn mot 
Vollåstunnelen som er avslutningen på forrige parsell mellom Damåsen – Saggrenda. 
Parallelt med tunnelen ved portalen går dagens E134. Gammel E134 skal fremdeles være i 
drift og like etter Vollåstunnelen gå parallelt med ny E134. Grunnet låst veggeometri for ny 
E134 ved tunnelportalen tvinges den lokalt omlagte eksisterende E134 sideveis ut mot 
Kobberbergselva og den bratte skråningen på nordsiden av Meheiaveien. Høydeforskjell 
mellom veg og elv er ca. 40m. Mellom Kobberbergselva/Bramsane går det også en 
naturverngrense med varierende avstand til omlagt veg. Området ved muren er vist i Figur 
5-25. 

 

 
Figur 5-25 Oversikt over området ved mur K401 
 
Den samlede veggeometrien utløser et behov for støttekonstruksjon for den omlagte 
Meheiaveien der det ikke lar seg gjøre å ha omlagt E134 på vegfylling. Den omlagte 
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Meheiaveien er prosjektert etter Hø1 utbedringsstandard med vegbredde 6,5 meter. For å 
minimere murbehovet er det også redusert lengde på klotoidene i forhold til normalkrav. 

 

Konstruksjonsløsning 
Området langs nordsiden av Meheiaveien består av svært bratt terreng ned mot 
Kobberbergselva/Bramsane. Parsellstart er preget av veganlegg som har blitt bygget i flere 
omganger. Området ned mot elva har synlige tegn til nylig utfylte/utraste blokker og 
steinmasser. Uansett hvilken konstruksjonstype som velges bygget langs Meheiaveien, er det 
nødvendig at muren etableres på fast berg.  

Det et utført grunnundersøkelser i flere faser med mål å skape et forbedret bilde av berg-
formasjonen i murlinja. På bakgrunn av grunnundersøkelsene samt tolkning av eksisterende 
terreng fra bilder, kartverk og befaringer, er det utarbeidet en bergmodell for området i for-
prosjektet. Modellen er beskrevet i eget notat; 10211201-RIG-NOT-003 [22]. Da det ikke 
var mulig å utføre boringer i skråningen på utsiden av fremtidig mur, så det vil fremdeles 
hefte usikkerheter til bergoverflaten. Bergmodellen gir kun en indikasjon på hvor berget kan 
forventes å ligge i murlinja.  

Det er fra boringer og visuelle observasjoner også gjort vurderinger av bergets kvalitet og 
beskaffenhet. Det er i eget notat, SVV 20/17087-76 [23], gjort vurdering av berg og 
nødvendige sikringsarbeider for etablering av mur og for å sikre utførelsen i anleggsfasen. 
Det mest utfordrende området for etablering av mur er forsøkt vist på Figur 5-26.   

 
Figur 5-26 Illustrasjon som viser profil 100 i foto 
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Konstruksjonsløsning for K401 Vollåsen støttemur er i forprosjektet foreslått som plasstøpt 
støttemur. Det er viktig å poengtere at flere konstruksjonstyper kan benyttes for denne 
muren. Plasstøpt støttemur er bare en av flere muligheter. Det ble før oppstart av 
forprosjektet utarbeidet et eget notat som tok for seg tre ulike alternative løsninger for 
støttekonstruksjon. Notatet, 10211201-RIBKo-NOT-002 [24], tar for seg tradisjonell 
tørrmur, stålrørspelet «halv-bru» og EPS-konstruksjon. Tørrmur ble ikke vurdert videre i 
forprosjektet da denne løsningen krever en fronthelning på minst 3:1. Som tidligere nevnt er 
det store usikkerheter ved bergnivå jo lengre nedover i skråningen man kommer. En mur 
som har et fundamentnivå som trekker seg lengre vekk fra veg (nedover i skråningen) jo 
høyere muren blir kan være en for stor risiko for bygging og anleggsfasen. En annen 
mulighet som kun ble omtalt i samme notat er halvbru fundamentert på stålrørspeler. Dette 
må anses som en spesialløsning og vil kreve store rigger tett ut mot bergskrenten. Stor 
usikkerhet i berget kan også bli problematisk ved bruk av stålrørspeler da fastsettelse av 
pelelengder krever god kjennskap til bergnivåer i murlinja. Murtype som er tatt med videre 
som en alternativ løsning er EPS-konstruksjon. EPS løsning er omtalt i kapittel 5.5.2. 

Tradisjonell plasstøpt støttemur anses som en løsning som er tilstrekkelig fleksibel for 
forholdene. Man må forvente å trenge en konstruksjon som kan tilpasse seg brå sprang i 
bergkontur i både lengde og tverretning. Etter ferdig sikret berg kan man støpe konstruktivt 
fundament som etableres med bergbolter. Det er viktig at det sikres god drenering og 
frostsikring av berget og av massene bak mur. Det tillates ikke at utformingen gir mulighet 
for vannansamlinger bak mur. Og der man har behov for høyere avrettingsstøp under 
fundament utføres denne konstruktiv og sikres godt drenert med drensutsparinger. Bunn av 
mur skal også utføres med drensutsparinger typisk Ø150c2000. Typisk mursnitt er vist på 
Figur 5-27.  

 

 
Figur 5-27 Snitt profil 100 (lokal veg) 
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Murgeometri 
Støttemur har start i profil 61 målt langs lokalveg (linje 21000). Profilnummer for murstart i 
øst er vanskelig å bestemme med sikkerhet. Meheiaveien ligger i relativt bratt terreng over et 
lengre stykke før murstart. Det er ikke før i ca. profil 80 at tverrprofiler indikerer murbehov 
ved at omlagt veg trekkes utenfor dagens veg eller ved at omlagt veg heves over dagens 
vegnivå. Avgjørende for murstart er også en kombinasjon av bergnivå og muligheter for 
tilbakefylling i tverr og lengderetning i dette punktet. Det er i profil 80 observert objekt i 
terrengmodell som kan indikere større blokk i vegkant. Det er derfor besluttet å trekke 
muren bakover til profil 61 for å få større avstand til skrenten og samtidig få avstand til 
usikre blokker i høyere profilering. Endelig murstart kan kun bestemmes med sikkerhet når 
man har avgravd og fått kontroll på berg og løsmasser. Mur i murstart er også utført med 
utkraget murdel i lengderetning. På denne måten kan man bygge mur i starten som følger 
graveskråningen. For illustrasjon av murstart, se Figur 5-28. 

Murslutt er satt i profil 140. Man har bedre kontroll på sluttprofilnummer enn for starten da 
eksisterende terreng utenfor muren ved dette profilet går over til å danne et slags platå. Det 
er i forlengelsen av muren planlagt en ordnet steinfylling med helning 1:1,25.  

 

 
Figur 5-28 Løsning for mur ved murstart 
 
Murens høyde utfra bergmodell varierer opp mot en høyde på ca. 6 m. Høyden vil endelig 
kunne bestemmes først når man har en ferdig sikret bergflate. Muren er valgt å ha en 
helning på bakkant murvegg lik 20:1. På denne måten får man en murtykkelse som øker i 
takt med murens høyde. Topp mur skal ha tilstrekkelig bredde for innfesting av brurekkverk 
med styrkeklasse H2 og med høyde lik 1,2 m fra asfalt. 
 
 

 

 
 
 



E134 Saggrenda-Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. 
Forprosjekt konstruksjon 

 

 
59 

5.5.2 Alternativ løsning - EPS konstruksjon 

Mulig løsning for støttekonstruksjon er en EPS-løsning. Slike løsninger kan være godt 
egnede når man ikke kan får til godt nok underlag/bergfot for tyngre tradisjonelle 
støttekonstruksjoner. Denne løsningen fungerer godt der det kan innebære utfordringer 
med å skape opplegg for dype tyngre gravitasjonsmurer. Krav til undergrunnen og 
bakenforliggende masser er at grunnen må være stabil i seg selv og skråningen i bakkant må 
også være stabil. 

Det vil kreves graving, sprenging og sikring også for dette alternativet. Omfanget antas 
derimot å være mindre enn for andre alternativer, slik at HMS-aspektet vurderes som 
vesentlig enklere for denne konstruksjonen. 

EPS-løsning vil muligens ha behov for en vurdering rundt miljøhensyn. EPS-blokkene vil 
være fullstendig innkapslet i fyllingen i ferdig tilstand, slik at miljøhensynet hovedsakelig må 
ivaretas i byggefasen. 

En slik mur er svært fleksibel med tanke på å ta sprang i murhøyden. Man kan også 
kombinere mur på berg og mur på løsmasser uten fuger eller andre tiltak for å hindre 
oppsprekking ved setningsforskjeller siden fyllingen er svært lett.   

 
Figur 5-29 (Figur 2-4-9 fra håndbok V221 [25]) 
 

 
Figur 5-30 Figur 2-4-14 fra håndbok V221 [25]) 
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Konstruksjonsprinsipp 
Stegvis oppbygging av EPS-løsning beskrives under: 

• Det graves ned til berg i linje med ny vegkant 

• Det pigges eller sprenges ut en liten og stabil berghylle med bredde min. 2,0 m. 

• Etter rensk legges det et gjennomgående drensrørsystem for å sikre at det ikke kan 
bygges seg opp vann i EPS fylling. Det etableres også et fast avrettet underlag av 
magerbetong. 

• EPS-blokker bygges videre oppover og det etableres løpende et drenssjikt i bakkant 
av EPS fylling inn mot bakenforliggende bergflate. For å låse blokker sammen i 
byggefasen kan det benyttes låser med tosidige fortanninger (Bulldog 95 mm el.) i 
sjiktene. 

• Omtrent halvveis i høyden av muren sikrer man kompresjon og fastlåsning av bygd 
EPS fylling ved at det støpes en armert betongplate over hele EPS sjiktet. Det må også 
her etableres drensløsning inn mot berg. For å ivareta horisontalkomponenten i EPS 
fyllingen forankres denne betongplaten med stag inn i berg med permanente 
bergforankringer. 

• EPS fylling bygges videre opp til et ferdig nivå. For å låse den endelige EPS fyllingen 
sammen støpes det mellom ferdig EPS fylling og underkant forsterkningslag for 
vegen en ny betongplate. Denne platen behøves også for å oppta ulykkeslast fra 
trafikk, slik at denne platen må forankres lengre bak enn ferdig EPS fylling. Dette kan 
gjøres ved å forlenge topplaten slik at den fungerer som en forankringsplate. 
Alternativt kan også denne platen stagforankres. Figur 5-31 viser en løsning med 
forankringsplate. 

• Front av mur kan dekkes av lett ikke-konstruktiv forblending av aluminium eller 
betong. 

• Berg frostisoleres ved murfot og det anlegges en steinfylling i murfront for å sikre 
mot erosjon og øvrige ytre påvirkninger. 
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Figur 5-31 Skisse av EPS-støttemur 

 

5.5.3 Oppsummering av støttekonstruksjon ved Vollåsen/Meheiaveien 

Som følge av den store usikkerheten i berget i murlinja er det i forprosjekt ikke mulig å gi en 
sikker anbefaling på endelig løsning selv om plasstøpt støttemur er foreslått. Optimal 
murløsning kan tidligst bestemmes etter avdekket og ingeniørgeologisk vurdering av berg. 
For en helhetlig og kostnadsoptimal løsning kan det, for kritiske partier med potensielle 
store anleggstekniske utfordringer med dyp fundamentering, veksles mellom tradisjonelle 
løsninger og alternative løsninger.  

Anleggsteknikk og tilgjengelig areal blir medvirkende faktorer. HMS-aspektet må også være 
en del av endelig valg av løsning. 
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5.6 K50x Sekundære konstruksjoner 
Konstruksjon nummerert K50x er mindre konstruksjoner på mindre, sekundære veger. For 
overordnet plassering se kapittel 1, Figur 2-1. Konstruksjonen blir beskrevet mer i detalj i 
etterfølgende kapitler. 

 

5.6.1 K501 Øksneveibrua 

Generelt 
Bru K501 fører ny lokalveg 60400 (Øksneveien) over Jerpetjønnbekken ved K103 Løkenbrua. 

Konstruksjonstype:   Slakkarmert platebru i betong 

Plassering:    I linje 60400 ca. pr. 169,46 – 181,16 

Spennvidde:    11,7 m   

Total lengde bruplate:  11,7 m + 2 ∙ 0,35 m = 12,4 m 

Føringsbredde:    6,0 m 

Antall kjørefelt:   2 

 

Konstruksjonsløsning 
Bru K501 er planlagt som en ettspenns platebru i betong. Spennvidde er satt til 11,7 m. 
Bruplaten har en total lengde på 12,4 m. Det er valgt slakkarmert løsning for brua. 

Brua er planlagt med monolittisk forbindelse til landkarvegger i begge akser. Vingemurer er 
støpt monolittisk med fundamenter, landkarvegger og bruoverbygning. Det er ikke behov for 
overgangsplater på brua, da høyden fra OK fundament til OK veg er ≤ 3,0 m iht. håndbok 
N400 [2] pkt. 4.4.5.1. 

Føringsbredde er 6,0 m og inkl. kantbjelker gir dette en total brubredde lik 7,0 m.  

Brua utstyres med kjøresterkt brurekkverk montert på kantbjelkene. 

 

Grunnforhold og fundamentering 
Det er berg i dagen på brustedet, og bru vil kunne fundamenteres direkte på berg. 
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Illustrasjoner 
 

 
Figur 5-32 Øksneveibrua sett fra oppstrøms side. Løkenbrua til høyre i illustrasjonen.  
 

Oversiktstegning 
Se tegning K501 Øksneveibrua, Oversiktstegning. 
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Mengder 
Tabellen på under angir mengder til anslag på prosessnivå etter håndbok R762 (prosesskode 
2) [7]. 

 

Tabell 5-12: Mengder for K501 Øksneveibrua 

 
 
 

  

Dato: 18.11.2020

Lengde: 12,4 Bredde: 6,00
Bruplateareal 74 m2

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde

84
84.1 RS 1
84.2

m2 30
m2 170
m2 -
m2 135

84.31 tonn 25
84.36 mMN -
84.4 m3 135
84.5 m2 150
84.62 m2 80

87 Brubelegning og utstyr
87.13 m2 80
87.21

m 44
stk 4

87.3 stk -
87.4 stk -
*Graving, tilbakefylling og midtrekkverk er medtatt i mengder for RiVEG

Rekkverk i stål
- Ytterrekkverk
- Overgangsrekkverk bru-veg
Brulager
Fugekonstruksjoner

Spennarmering
Betongstøp
Behandling av fersk og herdnende betong
Rengjøring av bruplate for membran

Fuktisolering A3-4

Forskaling
- Fundamenter
- Vegger/vingemurer
- Søyler
- Brudekke
Armering kamstål B500 NC

E134 Saggrenda-Elgsjø, Forprosjekt konstruksjoner
Kostnadsoverslag
Konstruksjon: K501 Øksneveibrua

Betongarbeider
Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg
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