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1. GENERELT 

 Forord  

Denne rapporten omhandler forprosjekt for konstruksjoner på strekningen E136 Flatmark-Marstein. E136 
planlegges etter vegklasse H1 i vegnormalene N100 med vegbredde 9,0 m og fartsgrense 80 km/t. 
 
For strekningen Flatmark-Skiri er det 4 alternative veglinjer. Forprosjektet omhandler alle konstruksjoner 
utenom kulvert for Rangåa vest i alternativ 1 og 2 og betongtunnelen ved Jetmundhølen i alternativ 2. 
 
For strekning Skiri- Marstein er alle alternativa like.  
 
Forprosjektet ble utarbeidet i en tidlig fase av planarbeidet, men har ikke sett det som nødvendig å 
oppdatere til siste versjon av planforslaget. Konstruksjonsprinsippene er de samme. 
 

 Oversikt over konstruksjoner 

1.2.1. Veglinje Flatmark- Skiri  
 

Tabell 1-1: Flatmark - Skiri  

Profil Tegning Konstruksjonsnavn Konstruksjonstype 
Alternativ 1 

18800 K101-01  Rangåa kulvert øst  Prefabrikkert kulvert 2 stk Ø 2,4 m, L= 34 m. 
20020 K105-01  Skirimoen jernbanebru  Spennarmert betongbjelkebru 26+33+28+22=109 m 

Alternativ 2 
18800 K101-01  Rangås kulvert øst  Prefabrikkert kulvert 2 stk Ø 2,4 m, L= 34 m. 
20070 K204-01  Jetmundhølen betongtunnel  Plasstøpt kulvert BxH = 12,6x4,9 m, L=140 m.  

Alternativ 3 
18810 K301-01  Rangås kulvert øst  Prefabrikkert kulvert 2 stk Ø 2,4 m, L= 38 m. 
18970 K302-01  Flatmarkbrua  Spennarmert betongplatebru 30+4*37+30=208 m 
20070 K303-01  Skirimoen undergang lokalveg  Prefabrikkert kulvert BxH = 5,0x4,9 m, L=11,5 m.  

Alternativ 4 
18810 K301-01  Rangås kulvert øst  Prefabrikkert kulvert 2 stk Ø 2,4 m, L=38 m. 
18980 K402-01  Flatmarkbrua  Spennarmert betongplatebru 35+3*44+35=202 m 
20070 K303-01  Skirimoen undergang lokalveg  Prefabrikkert kulvert BxH = 5,0x4,9 m, L=11,5 

 
1.2.2. Veglinje Skiri – Marstein 
 

Tabell 1-2: Skiri - Marstein 

Profil Tegning Konstruksjonsnavn Konstruksjonstype 
21510 K106-01 Skiri undergang lokalveg Plasstøpt kulvert BxH = 5,0x4,9 m, L=18,2 m. 
21630 K108-01 Tunnelportal Skiri Standard tunnelportal tverrsnitt T9,5, L= 84 m. 
22850 K109-01 Tunnelportal Monge Standard tunnelportal tverrsnitt T9,5, L= 50 m 
23580 K110-01 Mongeelva kulvert Plasstøpt kulvert BxH = 6,0x4,0 m, L= 27 m. 
24170 K111-01 Tunnelportal Mongehammaren øst Firkanttverrsnitt BxH = 9,5x5,6 m, L= 86 m. 
24660 K112-01 Tunnelportal Mongehammaren vest Standard tunnelportal tverrsnitt T9,5, L= 40 m 
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2. PROSJEKTERINGSFORUTSETNINGER 

 Prosjekteringsgrunnlag 

Forprosjektet er basert på følgende grunnlagsmateriale: 
• Plan- og profiltegninger for veggeometri ny E136 utarbeidet av Statens vegvesen 
• Kartgrunnlag 
• Flomberegninger for 200- års flom utarbeidet av Multiconsult AS 
• Geoteknisk rapporter for strekningen utarbeidet av Statens vegvesen 

 
Konstruksjoner skal prosjekteres etter håndbøker fra Statens vegvesen og gjeldende Eurokoder med 
norske tillegg. Det skal benyttes den til hver tid gjeldende utgave og håndbøker og Eurokoder. 
 
Konstruksjoner prosjekteres etter følgende krav til fri høyde: 

• Minste fri høyde for veg under overgangsbruer skal være 4,90 m 
• Minste fri høyde for underganger for kjørende skal være 4,90 m 
• Minste fri høyde for underganger for tømmertransport skal være 4,60 m 
• Minste fri høyde for jordbruksunderganger skal være 4,20 m men tilstrebes høyde 4,90 m 
• Minste fri høyde for underganger for gang- og sykkelveg skal være 3,10 m 

 
Krav i BaneNor sitt tekniske regelverk: 

• Vinkelrett avstand fra senterlinje spor til landkar skal være > 4,0 m 
• Avstand fra senterlinje spor til nærmeste søyle skal være > 4,0 m 
• Minste fri høyde under overgangsbruer over eksisterende jernbane skal være 6,35 m over SOK for 

å sikre tilstrekkelig høyde for kontaktledning. Minste fri høyde for nye baner med stor hastighet er 
7,60 m over SOK 

 
Konstruksjoner skal prosjekteres for en levetid på 100 år ved normalt vedlikehold. Komponenter og utstyr 
som har antatt levetid kortere enn 100 år skal kunne skiftes ut. Konstruksjoner skal være dimensjonert og 
utformet for slike utskiftingsarbeider, og det skal etableres og beskrives godkjente prosedyrer for dette. 
 
Korrosjonsbeskyttelsessystemer kan således dimensjoneres for en kortere levetid enn 100 år, men skal da 
enkelt kunne vedlikeholdes. 
 

 Landskapstilpasninger 

Under utarbeidelsen av forprosjekt konstruksjoner har det vært tverrfaglig samarbeid og diskusjon med 
fagområdene, vegplanlegging, landskap og geoteknikk. 
 

• Det er lagt vekt på hvordan bruene vil fremstå visuelt 
• Bruer og konstruksjoner skal så langt det er mulig ha et felles visuelt formspråk, selv om størrelse 

og form kan variere. De må harmonisere når det gjelder utforming av landkar, søyler og rekkverk 
• Alle bruer skal være «lange nok» i det miljøet de plasseres. Høyde på landkar i bruender skal 

minimaliseres 
• Tunnelportaler skal primært trekkes så langt fram at fjellskjæring i bakkant dekkes mest mulig til 

 

 Grunnforhold 

Det er utført grunnundersøkelser for de største bruene på strekningen i forbindelse med reguleringsplan. 
Vi har derfor et ganske godt grunnlag for å bestemme type fundamentering for hver enkelt bru. I 
forbindelse med byggeplan må det utføres mer supplerende undersøkelser for hver bru. 
Grunnforhold og fundamentering for hver konstruksjon omtales i kapitel 3. 
 

 Flomberegninger 

Multiconsult AS har utarbeidet flomrapport for Rauma og sideelver, rapport 10211466-RiVass-RAP-01. 
Flomnivå for 200 års flom i Rauma er beregnet og nødvendig tverrsnitt for sideelver er beregnet. 
 
Detaljer for hver enkelt konstruksjon er omtalt under kapitel 3. 
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3. BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJONER 

 Generelt 

I de etterfølgende kapitler beskrives forprosjektets løsninger for hver enkelt konstruksjon. I tillegg til 
teknisk beskrivelse er fundamentering og byggefase omtalt. 
 
Oversikt over konstruksjoner med tegningsnummer er vist i tabell punkt 1.2. 
 

 K101 Rangåa kulvert øst (alt. 1 og 2) 

3.2.1. Konstruksjonsløsning 
 
Se forprosjekt tegning K101-01. 
 
Dimensjonerende flom inkludert 40 % klimapåslag og sikkerhetsfaktor 1,1 er beregnet til 20,3 m3/s. 
Dagens felles kulvert under E136 og jernbanen har dimensjoner B x H= 0,8 x 1,25 m under jernbanen 
dimensjon Ø 1,0 m under E136. Flomkapasitet er kun på ca. 3 m3/s. Vannet vil derfor bygge seg opp bak 
jernbanefyllingen til det finner andre fluktruter, eller til slutt renner over.  
Årsaken til den lave kapasiteten er at Rangåa har endret hovedløp, fra tidligere å ha hovedløp ca. 200 m 
lenger vest. Flomrapport anbefaler nødvendige dimensjoner for ny kulvert B x H= 4,0 x 2,3 m eller to 
sirkulære betongrør med diameter Ø 2,4 m. Det foreslås ny felles kulvert både under ny E136 og under 
jernbanen. Utskifting må gjøres i samarbeid med BaneNor. Av hensyn til kortest mulig stopp i togtrafikken 
og enklest etappevis utbygging foreslås en løsning med 2 Ø 2,4 m betongrør. Ved inn- og utløp foreslås 
prefabrikkerte konstruksjoner for kortest mulig byggetid. Alternativt kan det bygges mur av naturstein ved 
inn- og utløp for å ta opp fyllinger, men da må rørene forlenges oppstrøms jernbanen. Total lengde på 
kulvert blir ca. 34 m med prefabrikkerte inn- og utløpskonstruksjoner. 
 
3.2.2. Byggefasen 
 
Kulvert bygges i flere etapper: 

• Etappe 1: Dagens E136 flyttes noe nedstrøms. Nødvendig kulvertlengde under jernbanen skiftes ut 
i løpet av en togfri helg. Innløpskonstruksjon monteres. 

• Etappe 2: Kulvertelementer mellom jernbanen og omlagt E136 monteres. 
• Etappe 3: E136 flyttes midlertidig nærmere jernbanen over monterte kulvertelementer. 
• Etappe 4: Resterende kulvertelementer og utløpskonstruksjon monteres. Ny E136 og turveg langs 

Rauma bygges. 
 
 

 

Figur 3-1: Kulvert under Jernbanen. 

 

 

Figur 3-2: Kulvert under E136. 
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 K105 Skirimoen jernbanebru (alt. 1) 

3.3.1. Konstruksjonsløsning 
 
Se forprosjekttegning K105-01. 
 
 

 
Figur 3-3: 3D-modell av jernbanebrua. 

 
Jernbanebru over både ny E136 og dagens E136. Dagens E136 blir omklassifisert, men status er ikke 
avklart. Jernbanen legges om permanent over ny bru og heves ca. 4 m i forhold til dagens jernbane. 
Årsaken er at ny E136 må heves på grunn av 200-års flomberegninger for Rauma. Ny jernbanelinje krysser 
E136 med skjevhet ca. 60o, og når en tar hensyn til siktkrav (søyle jernbanebru er sikthinder) blir minste 
spennvidde 33 m over E136. Det gjør at valg av brutype er begrenset. Vi har valgt spennarmert 
betongbjelkebru med spennvidder 26+33+28+22= 109 m. Overslagsberegninger med LM71 og SW laster 
viser at nødvendig bjelkehøyde blir 2,0 m. Det er behov for 12 spennkabler med spennkraft ca. 2800 kN pr 
kabel.  
 
Netto bredde er 6,2 m som er minste krav mellom rekkverk i teknisk regelverk JD525. Total 
konstruksjonshøyde blir 2,4 m. På brudekke legges membran A3-4 i henhold til Statens vegvesen håndbok 
R762. Membran beskyttes av 50 mm asfalt eller påstøp. Kabelkanaler kan monteres på begge sider. 
Rekkverk er standard rekkverk for jernbanebruer etter JD525. Overvann på brua tas ned i sluk og rør 
gjennom bruplate ved alle akser og slippes til terreng. Landkarvinger akse 5 henges på bruoverbygningen. 
 
Horisontalkurvatur er klotoide A=275 m mellom akse 1 og 4 og radius R=950 m mellom akse 4 og 5. 
Vertikalkurvatur er konstant lengdefall på 2,0 %. 
 
Brua holdes fast ved landkar akse 5 i form av friksjonsplate i fylling bak bru. Ensidig bevegelig lager i 
søyletopp og ensidig/allsidig bevegelig lager ved begge landkarakser. 
 
Da lengden er <120 m kan brua bygges uten fuge og glideskjøt ved landkar akse 1. For å redusere jordtrykk 
mot brubjelke foreslås en løsning med fugerom og utkraget ende som vist på tegning K105-01. Det må 
monteres ledeskinner på bru. 
 

 

Figur 3-4: Skirimoen jernbanebru tverrsnitt. 

 
3.3.2. Grunnforhold og fundamentering 
 
Det er utført grunnundersøkelser i alle akser. Grunnen består av veldig faste morenemasser bortsett fra de 
øverste 2  for landkar akse 1. Brua kan direktefundamenteres. Ved landkar akse 1 foretas masseutskifting 
med sprengstein ned til fast grunn. 
 
Overslagsberegninger med fundamentstørrelse B x L= 6,0 x 6,0 m gir største overført fundamenttrykk 
ca. 560 kN/m2 etter NS-EN 1190 STR/GEO – Sett C. Differansesetninger mellom akser forventes å bli små. 
 
For byggeplan må det utføres supplerende grunnundersøkelser. 
 
3.3.3. Byggefase 
 
Trafikken på dagens E136 skal gå mest mulig uhindret i byggefasen. Brua bygges med reis fra bakken, 
eventuelt med bærende reis over deler av ny E136 dersom entreprenøren ønsker anleggstrafikk under 
bru. Over dagens E136 må det bygges bærende reis av hensyn til trafikkavvikling i byggeperioden. 
Frihøyde over dagens veg er ca. 6,2 m, det er derfor tilstrekkelig plass til bærende forskaling uten å måtte 
senke dagens veg. 
 
Det er krav i håndbok N400 Bruprosjektering at ved støpearbeider over offentlig veg skal området under 
reis/stillas være stengt for allmenn ferdsel i forbindelse med utstøping av betongen og minimum 8 timer 
etter at støpearbeidene er avsluttet. 
 
Midlertidig omkjøring over jernbanesporet i hele byggeperioden kan vurderes som alternativ til skiltet 
omkjøring for eks. via Rv70 og Sunndalsøra på støpedagen. Midlertidig planovergang krever 
sikkerhetsvakt. 
 
Det er ingen store anleggstekniske utfordringer med bygging av denne brua. Betongmengde støp av 
overbygning er ca. 850 m3.  
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 K106 Skiri undergang  

3.4.1. Konstruksjonsløsning 
 
Se forprosjekttegninger K106-01. 
 
Kulvert for dagens E136 som blir lokalveg når trafikken er satt på ny E136. Kulvert planlegges som 
plasstøpt konstruksjon med B x H= 5,0 x 4,9 m. Kulvert krysser E136 med skjevhet 45o. 
 
E136 har horisontalkurve R= 400 m over kulvert. Da brurekkverk med høyde 1,2 m er sikthinder, er det 
valgt en løsning med lavt H2 rekkverk i forlengelsen av vegrekkverk. Brurekkverk med høyde 1,2 m er 
plassert utenfor siktsonen. Lengde på kulvert blir 18,2 m. 
 
Vinger planlegges i forlengelsen av kulvert og vinkles noe ut. 
 
3.4.2. Byggefase 
 
Dagens E136 legges om midlertidig i forbindelse med bygging av kulvert. 
 

 Tunnelportaler 

3.5.1. Konstruksjonsløsning 
 
Se forprosjekttegning: 

• K108-01 Tunnelportal Skiri 
• K109-01 Tunnelportal Monge 
• K111-01 Tunnelportal Mongehammaren øst 
• K112-01 Tunnelportal Mongehammaren vest 

 
Tunnelportaler utformes etter krav i håndbok N500 vegtunneler. Portalene planlegges som plasstøpte 
konstruksjoner. Det er arbeidsbredden på rekkverk inn mot portal og helningen på åpningen som 
bestemmer lengden på traktformet del av portal. Det er tatt utgangspunkt i rekkverk med arbeidsbredde 
W3= 1,0 m (stålrekkverk) og helning i åpning på 1:1,5. Lengde på trompet blir da 26 m. Alternativt kan det 
monteres betongrekkverk gjennom trompet. Med helning åpning på 1:1,5 blir lengden på trompet 20 m. 
Endelig valg av rekkverk gjøres i byggeplan. 
 
Da trafikken på strekningen er <6000 kjt/døgn er det ikke krav i håndbok N500 til trompet. På dette 
prosjektet er det valgt å planlegge med trompet, da dette gir større trafikksikkerhet ved påkjørsel av 
portalåpninger. 
 
Følgende portaler planlegges med sirkulært tunnelprofil T9,5. Portaler fuktisoleres med membran og 
overfylles. Trompet utvides i plan med 1:10 og tverrsnittet følger tunnelprofiler etter håndbok N500, dvs 
tverrsnitt trompet varierer mellom T9,5 og T12,5. Dette gjør at også tak vil få et lite oppløft mot åpningen. 

 
Figur 3-5: Eksempel på tunnelportal med trompet og stålrekkverk (bilde Harangstunnelen E39). 

 
Inn mot tunnel på østsiden av Mongehammaren ligger ny E136 nært inntil dagens veg. Da kun den del av 
portal som ligger nærmest påhugg kan overfylles, er det valgt portal med firkanttverrsnitt med generell 
bredde 9,5 m og høyde 5,6 m. Trompet avsluttes med helning 3:1 og forblendes med naturstein. 
 

Tabell 3-1: Tunnelportalerslengde (inkl. trompet og kontaktstøp) 

K-tegn Portalnavn Lenge inkl. trompet og kontaktstøp 
Sirkulæretverrsnitt 

K108-01 Tunnelportal Skiri 80,0+4,0=84,0 m 
K109-01 Tunnelportal Monge 46,0+4,0=50,0 m 
K112-01 Tunnelportal Mongehammaren vest 36,0+4,0=40,0 m 

Firkanttverrsnitt 
K111-01 Tunnelportal Mongehammaren øst 81,0+5,0=86,0 m 

 
I forprosjekt er det gjort overslagsberegninger for steinspranglast for tunnelportaler Skiri og 
Mongehammaren øst. Det er regnet på fordelte laster på konstruksjonen fra stein på 2 m3 som faller fra 
høyde 70 m. Dette gir vertikal steinspranglast på 110 kN/m2 og horisontal steinspranglast på 200 kN/m2. 
Tunnelportaler har kapasitet for disse. I forlengelsen av portal Skiri og Mongehammaren øst er det også 
foreslått rasvoll av naturstein med høyde 5,0 m. 
 
Plassering av tunnelpåhugg er på dette planstadiet noe usikkert. Dette optimaliseres i byggeplan. Det 
antas at portalen føres inn i berg 4,0 m forbi påhugg og kontaktstøpes mot berg. Det monteres 
flettverksgjerde eller viltgjerde som sikring rundt tunnelportalene.  
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3.5.2. Fundamentering 
Forløpet av berg er usikkert under portaler, men deler av portaler nærmest påhugg antas fundamentert på 
berg eventuelt på masseutskifting til berg. Det kan være hensiktsmessig å prosjektere med hele lengden av 
portalene fundamentert på en viss oppfylling med sprengstein. En unngår da situasjoner under bygging 
hvor det sprenges for dypt for fundamenter som er planlagt til berg, med derav følgende behov for 
understøp eller omprosjektering. 
 
Del av portal som må fundamenteres på løsmasser utenfor område med berg forutsettes også 
direktefundamentert, eventuelt med noe masseutskifting med sprengstein. Dette må vurderes opp mot 
eventuelle setninger og fare for riss i overgang mellom berg og løsmasser. 
 
Standard sirkulær portal fundamenteres på stripefundamenter Firkantportal planlegges med bunnplate av 
hensyn til større kapasitet for opptak av ensidige laster fra jordtrykk og ras. 
 

 K110 Mongeelva kulvert 

3.6.1. Konstruksjonsløsning 
 
Se forprosjekttegning K110-01. 
 
Dimensjonerende flom inkludert 40 % klimapåslag og sikkerhetsfaktor 1,1 er beregnet til 54,2 m3/s. 
Flomrapport anbefaler nødvendige dimensjoner for ny kulvert B x H= 6,0 x 3,4 m. Flomvannstand i Rauma 
ligger ca. 2 m over bunn i kulvert og ved samtidig maks flom i Rauma og Mongeelva kan flomkapasiteten 
gjennom kulvert bli noe redusert. Vi har derfor valgt å øke tverrsnittet til B x H= 6,0 x 4,0 m. Mer detaljert 
beregning av flomkapasitet må gjøres i byggeplan. 
 
Vinger planlegges i forlengelsen av kulvert og vinkles noe oppstrøms for å bedre innløpskapasitet. Kulvert 
krysser E136 med skjevhet 35o. Lengde av takplate er 20 m og lengde av bunnplate er 27m. Kulvert 
avsluttes parallelt med E136. 
 
3.6.2. Grunnforhold og fundamentering 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser for kulvert, men generelt er det faste masser i området. Det bør 
gjøres grunnundersøkelser for byggeplan. 
 
3.6.3. Byggefase 
 
Kulvert bør bygges i tørr byggegrop. Mongeelva bør derfor omlegges midlertidig og ledes forbi byggegrop. 
Det er en fordel om arbeidet utføres når vannføringen i elva er liten. 

 K301 Rangåa kulvert øst (alt. 3 og 4) 

3.7.1. Konstruksjonsløsning 
 
Se forprosjekttegning K301-01. 
 
Dimensjonerende flom inkludert 40 % klimapåslag og sikkerhetsfaktor 1,1 er beregnet til 20,3 m3/s. 
Dagens felles kulvert under E136 og jernbanen har dimensjoner B x H= 0,8 x 1,25 m under jernbanen 
dimensjon Ø1,0 m under E136. Flomkapasitet er kun ca. 3 m3/s. Vannet vil derfor bygge seg opp bak 
jernbanefyllingen til det finner andre fluktruter, eller til slutt renner over.  
 
Årsaken til den lave kapasiteten er at Rangåa har endret hovedløp, fra tidligere å ha hovedløp ca. 200 m 
lenger vest. Flomrapport anbefaler nødvendige dimensjoner for ny kulvert B x H= 4,0 x 2,3 m eller to 
sirkulære betongrør med diameter Ø2,4 m. Det foreslås ny felles kulvert både under ny E136 og under 
jernbanen. Utskifting må gjøres i samarbeid med BaneNor. Av hensyn til kortest mulig stopp i togtrafikken 
og enklest etappevis utbygging foreslås en løsning med 2Ø2,4 m betongrør. Ved inn- og utløp foreslås 
prefabrikkerte konstruksjoner for kortest mulig byggetid. Alternativt kan det bygges mur av naturstein ved 
inn- og utløp for å ta opp fyllinger, men da må rørene forlenges oppstrøms jernbanen. Total lengde på 
kulvert blir ca. 38 m med prefabrikkerte inn- og utløpskonstruksjoner. Det monteres sikkerhetsgjerde 
mellom Raumabanen og driftsveg. 
 
3.7.2. Byggefase 
 
Kulvert bygges i flere etapper: 

• Etappe 1: Dagens E136 flyttes noe nedstrøms. Nødvendig kulvertlengde under jernbanen skiftes ut 
i løpet av en togfri helg. Innløpskonstruksjon monteres. 

• Etappe 2: Kulvertelementer mellom jernbanen og omlagt E136 monteres. 
• Etappe 3: E136 flyttes midlertidig nærmere jernbanen over monterte kulvertelementer. 
• Etappe 4: Resterende kulvertelementer og utløpskonstruksjon monteres. Ny E136 og driftsveg 

langs jernbanen bygges. 
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 K302 Flatmarkbrua (alt. 3) 

3.8.1. Konstruksjonsløsning 
 
Se forprosjekttegning K302-01. 
 

 
Figur 3-6: 3D modell av Flatmarkbrua (alt. 3). 

 
Bru over jernbanen planlegges som 6 spenns spennarmert betongplatebru med spennvidder 
30 + 4x37 + 30= 208 m. Brua har fastholding ved akse 1 i form av friksjonsplate i fylling bak landkar. 
Ensidig/allsidig bevegelig lager på alle søyetopper og landkar akse 7. Fuge ved akse 7. Landkarvinge akse 1 
henges på bruoverbygningen. 
 
En sirkulær søyle i hver akse som utvides i toppen for montering av to lager. Dette er gjort for å redusere 
torsjonsmomenter i bruplata og for enklere tilkomst for utskifting av lager. 
 
Føringsbredden er 9,0 m og total bredde er 10,1 m. Brua ligger i konstant horisontalkurve 3000 m med 
ensidig tverrfall 3 %. Overslagsberegninger viser nødvendig platetykkelse på ca. 1,5 m. På kjørebanen 
benyttes belegningsklasse A3 asfaltslitelag med full fuktisolering av brudekke type A3-4. Overvann tas ned 
i sluk og rør gjennom bruplate og slippes til terreng. 
 
Frihøyde over jernbanen er 6,35 m som er i henhold til krav i BaneNor sitt Teknisk Regelverk for 
eksisterende baner med lav hastighet. 
 
Veglinja krysser jernbanesporet med liten vinkel (skjevhet ca. 70o). For å redusere spennvidde over 
jernbanen mest mulig og for minst mulig konflikt med jernbanen i byggefasen og minst mulig konflikt med 
konstruksjoner Rangåa er søylefundamenter nærmest jernbanen dreid som vist på forprosjekttegning. Om 
det er behov for midlertidig spunt eller lignende mot jernbanen i forbindelse med utgraving 
fundamentgroper må vurderes nærmere i byggeplan. 

 

 
Figur 3-7: Eksempel på bru med tilsvarende brutverrsnitt og søyleform. 

Bilde fra Klettbrua over E6 sør for Trondheim.  
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3.8.2. Grunnforhold og fundamentering 
 
Det er foretatt grunnundersøkelser i alle akser:  

• For akse 1-3 er det løst lagra sand de øverste 10-12 m. Det er boret til 25 m dybde uten å finne 
berg. 

• For akse 4-7 viser boringene at grunnen blir fastere når avstanden til elva øker.  
• For akse 5, 6 og 7 er det faste masser. 

 
For å unngå setninger av vegfylling bak landkar akse 1 må området forbelastes før bruarbeidene kan 
starte. Akse 1 til 4 fundamenteres på peler. I forprosjekt er det antatt 8 stk. utstøpte stålrørspeler Ø800 
med lengde 20 m i alle akser som rammes til stopp i faste masser. Alternative peletyper og dimensjoner 
må vurderes i byggeplan. Akse 4 kan direktefundamenteres dersom grunnen forbelastes, men dette kan gi 
setninger av jernbanesporet. I forprosjekt er det derfor forutsatt at også akse 4 pelefundamenteres. Akse 
5 til 7 direktefundamenteres eventuelt med noe masseutskifting med sprengstein. 
 
Beregning for søylefundamenter med fundamentstørrelse B x L= 7,0 x 6,0 m, 8 stk. Ø800 stålrørspeler med 
lengde 15 m. 
 

Tabell 3-2: Største pelelast. 

Lastkombinasjon NS-EN 1990 Største pelelast i bunn av pel 
Sett B ligning 6.10 a 3610 kN 
Sett B ligning 6.10 b 3430 kN 
Sett C ligning 6.10 2910kN 

 
Fundamentstørrelse B x L= 8,0 x 6,0 m i akse 5 og 6 gir overført fundamenttrykk qo =420 kN/m2 etter Sett C 
ligning 6.10 i NS-EN 1990. 
 
3.8.3. Byggefase 
 
Spenn over jernbanen må bygges med bærende reis. Hvilken frihøyde som tillates i byggefasen må 
avklares med BaneNor, men frihøyde i tunneler ved Verma som er bygd på 1920-tallet er ca. 4,8-4,9 m. I 
dag er det kun persontrafikk på Raumabanen og høyden på tog type 93 som benyttes er 4260 mm (kilde 
Wikipedia).  
 

 
Figur 3-8: Eksempel på tog. 

 
Ved redusert hastighet i byggefasen, og ut fra erfaring fra andre bruer som er bygd over jernbanen (Åsen i 
Trøndelag), antas at frihøyde ca. 4,8 m kan bli godkjent. Byggehøyde bærende reis blir da ca. 1,6 m. Det 
blir sannsynligvis behov for midlertidige fundamenter for bærende reis på begge sider av jernbanen. 
Øvrige spenn bygges med reis fra bakken. Trafikkavvikling i byggeperioden løses med midlertidig 
omlegging av E136 på sørsiden av landkar akse 1. 
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 K303 Skirimoen undergang (alt. 3 og 4) 

3.9.1. Konstruksjonsløsning 
 
Se forprosjekttegning K303-01. 
 

 
Figur 3-9: 3D modell av Skirimoen undergang 

 
Kulvert for dagens E136 som blir lokalveg/driftsveg når trafikk er satt på ny E136. Det er derfor viktig med 
løsning som er til minst mulig hinder for trafikkavvikling i byggeperioden. Vi har derfor valgt en løsning 
med plasstøpt prefabrikkert kulvert. Kulvert produseres like i nærheten og transporteres på plass i løpet av 
en natt. Trafikk på E136 må stenges når kulvert monteres. 
 
Hvordan fundamenter/bunnplate skal utformes avklares i byggeplan. Stripefundamenter på hver side gjør 
at kulvert kan transporteres på plass med spesialhenger. Denne løsningen er til minst hinder for 
trafikkavvikling da monteringen går raskere. Alternativt er å bygge kulvert med hel bunnplate, men da må 
kulvert skyves på plass. Dette vil ta lenger tid og være til større hinder for trafikkavvikling. 
Kulvert anbefales utformet med stripefundamenter som vist på 3D modell under. Innvendige mål er 
B x H=5,0 x 4,9 m. Lengde er ca. 11,5 m og kulvert krysser E136 med skjevhet ca. 28o. Total vekt av del som 
skal transporteres er ca. 490 tonn. 
 
Vinger planlegges parallelle med E136 og plasstøpes med fuge mot prefabrikkert del. Vinger parallelle med 
E136 er valgt for å unngå konflikt med jernbanebrua som er vernet. 
 
Alternativ løsning: 
Alternative løsninger må vurderes i byggeplan. Elementkulvert kan være et alternativ. Estetisk vil dette 
være et dårligere alternativ på grunn av skjevhet ca. 28o. Elementkulvert vi også være et større hinder for 
trafikkavvikling i byggeperioden, da monteringstiden tar lenger tid. Vinger i vinkel 45o eller vinger i 
forlengelsen vil også være i konflikt med landkar for vernet jernbanebru. 

 

 
Figur 3-10: Eksempel på transport og montering av kulvert 

 
3.9.2. Grunnforhold og fundamentering 
 
Det er utført grunnundersøkelser for jernbanebru vegalternativ 1. Det er faste masser i området. 
Fundamentering på stripefundamenter er vurdert som gjennomførbare.  
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 K402 Flatmarkbrua (alt. 4) 

3.10.1. Konstruksjonsløsning 
 
Se forprosjekttegning K402-01. Endelig utforming av bru skal være i samråd med arkitekt.  
 

 
Figur 3-11: 3D modell av Flatmarkbrua (alt. 4). 

 
Bru over jernbanen planlegges som 5 spenns spennarmert betongplatebru med spennvidder 
35 + 3x44 + 35= 202 m. Grunnen til dette er at brua krysser jernbane med vinkel ca. 22o. Ved valg av 
spennvidde er det antatt 4,0 m avstand fra jernbanespor akse til spunt av fundamenter. Dette kan 
optimaliseres i detaljprosjektering etter avklaring med BaneNor om hva slags krav som gjelder i byggefase. 
For å redusere spennvidde over jernbanen mest mulig og for minst mulig konflikt med jernbanen i 
byggefasen er søylefundamenter dreid som vist på forprosjekttegning. Det er antatt at det blir behov for 
midlertidig spunt eller lignende mot jernbanen i forbindelse med utgraving fundamentgroper samt på 
grunn av grunnvannstand (gjelder akse 2), men dette må vurderes nærmere i byggeplan. 
 
Det er valg å fastholde brua i akse 6.  Grunnen til dette er: 

• Brua har konstant kurvatur i akse 6 (i akse 1 er det klotoide); 
• Grunnforholdene i akse 6 er mye bedre enn i akse 1, og derfor ansees som mer gunstig å overføre 

krefter til fundamenter/jord.  
 

Om fastholding blir i form av friksjonsplate i fylling bak landkar eller med fastlager dette må velges i 
detaljprosjektering. Ensidig/allsidig bevegelig lager på alle søyletopper og landkar akse 1. På grunn av 
brulengden utformes brua med fuge ved akse 1. Landkarvinger akse 6 henges på bruoverbygningen. 
 
En rektangulær søyle i hver akse som utvides i toppen for montering av to lager. Dette er gjort for å 
redusere torsjonsmomenter i bruplata og for enklere tilkomst for utskifting av lager.  
 
Føringsbredden er 9,0 m og total bredde er ca. 10,1 m. Brua ligger i horisontalkurve 1200 m med ensidig 
tverrfall 5,6 % samt klotoide. Overslagsberegninger viser nødvendig platetykkelse på ca. 1,8 m. På 
kjørebanen benyttes belegningsklasse A3 asfaltslitelag med full fuktisolering av brudekke type A3-4. 
Overvann tas ned i sluk og rør gjennom bruplate og slippes til terreng. 

Kravet til fri høyde over jernbanen er 6,35 m, jf. BaneNor sitt Teknisk Regelverk for eksisterende baner 
med lav hastighet. Det kan bli aktuelt å søke om dispensasjon fra dette kravet for å minske vegfyllinga mot 
øst. 
 

 
Figur 3-12: Flatmarkbrua (alt. 4) brutverrsnitt. 

 
3.10.2. Grunnforhold og fundamentering 
 
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i alle akser og derfor blir det behov for supplerende 
grunnundersøkelser:   

• For akse 1 er det løst lagra masser og derfor antas pelefundamentering, men dette bør vurdere 
nærmere i detaljprosjekteringen. Overslags beregninger viser at bærevne burde ikke være et 
problem, men det er setningsdifferanser som må vurderes nærmere. Det er tenkt å bruke 
stålrørspeler Ø800 som rammes til stopp i faste masser. Alternative peletyper og dimensjoner må 
vurderes i byggeplan. For å unngå setninger av vegfylling bak landkar akse 1 må det vurderes å 
forbelaste området før bruarbeidene kan starte. Det burde også vurderes å bruke lett fylling for å 
redusere setninger. 

• For akse 2 er det grense mellom faste og løst masser. Det antas pelefundament. 
• For akse 3-6 er det faste masser, derfor antas direktefundamentering. 

 
3.10.3. Byggefase 
 
Se alternativ tre (K302), pkt. 3.9.3. 
 
Det er vurdert å bruke midlertidig spunt rund alle søylefundamenter:  

• I akse 2, på grunn av høy grunnvannstand; 
• I akse 3, på grunn av høy grunnvannstand samt utgraving fundamentgroper ved eksisterende E136;   
• I akse 4, på grunn av utgraving fundamentgroper ved jernbanen samt ved eksisterende E136; 
• I akse 5, på grunn av utgraving fundamentgroper ved jernbanen. 

 
Behov for spunt og spunttype skal avklares i byggefasen. 
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