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Statens vegvesen Region øst planlegger ny E16 fra Eggemoen til Olum forbi og på utsiden av Jevnaker sentrum. I den
forbindelse har Multiconsult AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for den nye veglinja, avlastet E16
(Glassverksvegen) og adkomstveg til Jevnaker (Fv241 fra Kleggerud). Strekningen går gjennom Ringerike og Jevnaker
kommune, og krysser dermed fylkesgrensen slik at den omfatter både Buskerud og Oppland fylker. Den nye E16traséen er planlagt som stamveg i dimensjoneringsklasse H5 med forbikjøringsfelt langs hele strekningen og vil få en
fartsgrense på 90 km/t.
Det er totalt 16 konstruksjoner på parsellen hvorav 7 konstruksjoner i linja for E16, 5 overgangsbruer, 2 kulverter, en
jernbanekryssing og en viltkrysning.
Det er kun 4 av disse konstruksjonene, alle overgangsbruer, som blir behandlet i denne forprosjektrapporten. Alle
konstruksjonene er tenkt utført med hovedbæresystem i tre. Rapporten redegjør for de forutsetninger som ligger til
grunn med utarbeidede K-tegninger og kostnadskalkyler. Tegninger og illustrasjoner er vedlagt i et eget
tegningshefte.
Følgende kostnadsoversikt er fremkommet basert på de foreslåtte konstruksjonsløsninger:
Kostnadsoverslag for 4 overgangsbruer

Dato: 26.11.2013

Kostnad1)
Størrelse2) Kostnad3)
[kroner]
[m2]
[kroner]
K06 Opperud overgangsbru
16.635.000
279,7
59.470
K09 Søtbakkdalen gangbru
12.275.000
384,0
31.970
K12 Kanadavegen overgangsbru
12.900.000
286,3
45.050
K14 Langlia overgangsbru
13.590.000
300,5
45.230
SUM entreprisekostnader (ekskl. mva.):
55.400.000
Konstruksjonsnavn

1)

Anslått entreprisekostnad ekskl. merverdiavgift
Antatt bruplatestørrelse (m2) som grunnlag for kvadratmeterpris (pris/m2) av konstruksjon
3)
Anslått entreprisekostnad (ekskl. mva.) pr. kvadratmeter bruplate
2)

For de andre konstruksjonene langs parsellen henvises det til hovedrapport for konstruksjonene:
«122674-SI-RIB-RAP-00004»
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1 Innledning

I NNLEDNING
Statens vegvesen Region øst planlegger ny E16 fra Eggemoen til Olum forbi og på utsiden av Jevnaker
sentrum. I den forbindelse har Multiconsult AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for den nye
veglinja, avlastet E16 (Glassverksvegen) og adkomstveg til Jevnaker (Fv241 fra Kleggerud).
Strekningen går gjennom Ringerike og Jevnaker kommune, og krysser dermed fylkesgrensen slik at
den omfatter både Buskerud og Oppland fylker. Den nye E16-traséen er planlagt som stamveg i
dimensjoneringsklasse H5 med forbikjøringsfelt og vil få en fartsgrense på 90 km/t.
Strekningen er omtrent 12 km lang og det er planlagt totalt 3 kryssområder på strekningen; ett kryss
ved Eggemoen, ett kryss ved Kleggerud og ett kryss ved Østre Olum hvor ny veg kobles på
eksisterende Rv35/E16. I reguleringsplanen inngår i tillegg lokalvegsystemer, konstruksjoner,
rasteplasser, driftsveger, anleggsveier, riggområder, støyskjermingstiltak mm.
Det er totalt 16 konstruksjoner på strekningen Eggemoen-Olum; 7 konstruksjoner langs linja for E16,
5 overgangsbruer over E16, 2 kulverter, en jernbanekryssing og en viltkrysning.
I hovedrapport «122674-SI-RIB-RAP-00004» /1.1/ er det gjennomført forprosjekt for de fleste av
konstruksjonene på strekningen. Denne rapporten tar kun for seg et utvalg av konstruksjonene som
er tenkt utført som trekonstruksjoner. Dette gjelder 4 overgangsbruer; Opperud overgangsbru,
Søtbakkdalen gangbru, Kanadavegen overgangsbru og Langlia overgangsbru.
Oppdrag og rapport er utført med Multiconsult AS som hovedkonsulent og med NUNO arkitektur AS
som underkonsulent på arkitektur og landskapstilpasning.
Det har tidligere blitt utarbeidet et skisseprosjekt, «122674-SI-RIB-RAP-00010» /1.2/, for disse 4
overgangsbruene hvor det ble besluttet å gå videre med brukonseptene. Løsningene som er
beskrevet i skisseprosjektet har dannet grunnlag og satt føringer på de løsninger som er beskrevet i
dette forprosjektet.
Konstruksjonsløsningene og de forutsetningene som ligger til grunn er utredet i denne rapporten. For
hver konstruksjon er det utarbeidet oversiktstegning på grunnlag av dette og som et utgangspunkt
for kostnadskalkyler. Oversiktstegninger og illustrasjoner til denne rapporten er vedlagt i et eget
tegningshefte.
Konstruksjonene er også modellert i 3D som et ledd i visualiseringa av hele vegstrekningen.
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B ESKRIVELSE AV STREKNINGEN
Den nye strekningen for E16 er omtrent 12 kilometer lang og starter på toppen av Eggemoenplatået
(nordre del) med nytt kryss (rundkjøring) på eksisterende Rv35/E16. Fra dette krysset fortsetter ny
veg østover over en dyp dal dannet av Randselva. Her er prosjektets største og mest utfordrende
konstruksjon lokalisert. Deretter fortsetter vegen over Kleggerud og svinger gradvis nord-øst langs
åssiden i et tidvis kupert terreng preget av raviner og bekke-/elvedaler. Vegen passerer også en del
mindre veger i åssiden før den kommer ut på nord-østsiden av Jevnaker mellom stedene Røste og
Gullen. Her skal vegen passere under Kanadavegen, fortsette videre og passere Kanadavegen på nytt
(over denne gangen), videre ut forbi Aslaksrud hvor den passerer under lokalvegen til Langlia før den
avsluttes i et nytt kryssområde på Østre Olum. Her vil ny veg for E16 kobles sammen med
eksisterende Rv35/E16.

Figur 2.1: Oversikt over strekningen E16 Eggemoen-Olum
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2 Beskrivelse av strekningen

AKTUELLE VEGER

Den nye E16-traseen planlegges som stamveg i dimensjoneringsklasse H5 med forbikjøringsfelt.
Vegen blir en 2-feltsveg med midtdeler iht. HB 017 /3.4/ og vil få en fartsgrense på 90 km/t.
Dimensjonerende ÅDT for E16 er angitt til 7740.
Vedlagte tabell (tabell 2.1) viser aktuelle veger med forskjellige vegdata for de konstruksjoner som
inngår i denne forprosjektrapporten. For alle andre konstruksjoner henvises det til hovedrapport for
konstruksjonene, «122674-SI-RIB-RAP-00004» /1.1/.

Tabell 2.1: Oversikt over aktuelle veger ved de aktuelle konstruksjonene
1)
2)
Veg nr. Beskrivelse
Plassering Bredde
11.000 Ny trasé for E16 (hovedlinje)
66.200 Lokal skogsbilveg til Opperud
5.223,9
4,0
66.300 Tursti fra Toso opp Søtbakkdalen
6.691,2
1,8
65.610 Kommunal veg, «Kanadavegen»
10.005,8
6,5
65.810 Kommunal veg til Langlia
11.690,4
6,5

Vegkl. ÅDT
Fartsgr. Konstr.
H5
7740
90
VK3
<?
?
K06
4)
GS
K09
?
?
60
K12
?
?
80
K14

3)

1)

Plassering av sekundærveg er angitt med profilnr. i forhold til krysspunktet med E16 (hovedveg), hvor profilnr. er langs E16
Bredde av veg er angitt som føringsbredde der hvor vegen går over konstruksjonen
3)
Konstr. = konstruksjonsnummer, kfr. tabell 2.2
4)
Brua skal ikke trafikkeres av tyngre kjøretøy (brøytetraktor), men det må påregnes noe trafikk fra f.eks. snøscootere og hester
2)

Aktuell veg som føres over tilhørende bru er nærmere omtalt under kapittel 5 for hver konstruksjon.
Forhold som beskrives er bl.a. vegens utforming (tverrfall, føringsbredder, vertikal- og horisontal
linjeføring osv.) og eventuelle konstruksjonstekniske utfordringer knyttet til dette.

FRAVIK FRA FØRINGSBREDDER IHT. HB017 OG HB185
For vegbruer er det iht. kapittel 1.2.4 i HB185 /3.1/ og kapittel E.9 i HB017 /3.4/ krav om at:
Veg på bru skal ha samme bredde som tilstøtende veg
Minstebredden mellom rekkverk som avgrenser kjørebanen skal være:
• 7,5 m for 2-feltsveg uten midtrekkverk
• 6,5 m for 1-feltsveg
For gang- og sykkeltrafikk skal vegen på generelt grunnlag utformes iht. kapittel E.2 (tabell E.7) i
HB017 /3.4/. For separate bruer for gang- /sykkeltrafikk er det krav om at:
Gang-/sykkelveg skal ha uendret bredde over bru
Minimum fri bredde mellom rekkverk skal være:
• 3,0 meter iht. kapittel E.9 i HB017 /3.4/
• 3,5 meter iht. kapittel 1.2.4.7 i HB185 /3.1/
Det anbefales å søke fravik fra regelverkets bestemmelser vedr. føringsbredder hvis nåværende
utforming på veier opprettholdes. For gangbrua, som skal opprettholde en tursti i området, er det
ikke planlagt at kjøretøy skal kunne benytte brua ettersom tilkomst vil være vanskelig. Derfor er det
heller ikke lagt opp til at brua skal brøytes om vinteren. En fravikssøknad for gangbrua bør derfor
være en formalitet.
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KONSTRUKSJONER

Det er totalt 16 konstruksjoner på parsellen hvorav 7 konstruksjoner i linja for E16, 5 overgangsbruer,
2 kulverter, en jernbanekryssing og en viltkrysning. Det er kun 4 av disse konstruksjonene, alle
overgangsbruer, som blir behandlet i denne forprosjektrapporten, se tabell 2.2 under. For alle andre
konstruksjoner henvises det til hovedrapport for konstruksjonene, «122674-SI-RIB-RAP-00004» /1.1/.
Hver konstruksjon i denne tabellen er beskrevet mer detaljert i kapittel 5.

Tabell 2.2: Oversikt over konstruksjoner inkludert i denne rapporten
1)
Konstr. Konstruksjonsnavn
Beskrivelse
nr.
K06
Opperud overgangsbru
Sprengverksbru
K09
Søtbakkdalen gangbru
Skråstagbru
K12
Kanadavegen overgangsbru
Sprengverksbru
K14
Langlia overgangsbru
Sprengverksbru

2)

3)

Lengde
Bredde
[meter]
[meter]
59,5
4,0
5x20+50,2
1,8
39,0
6,5
41,0
6,5

4)

Plassering
pr.nr. E16
5.223,9
6.691,2
10.005,8
11.690,4

1)

Disse bruene er i hovedsak planlagt utført med trevirke (limtre) som hovedkomponent.
Lengde av bru er angitt mellom endeakser (landkarakser). For gangbrua (skråstagbru) er rampekonstruksjon av betong inkludert.
3)
Bredde av bru er angitt som føringsbredde (mellom kantavvisere eller rekkverksskinner).
4)
Plassering av bru er angitt med profilnr. i forhold til krysspunktet mellom veglinje for sekundærveg og E16 (hovedveg).
2)

Figur 2.2: Oversikt over beliggenheten til konstruksjonene
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UNDERLAG OG GRUNNFORHOLD

Geotekniske beskrivelser og vurderinger er angitt i en rekke rapporter, her kan nevnes:
«122674-SI-RIG-RAP-00007» /1.3/: Datarapport, grunnundersøkelser
«122674-SI-RIG-RAP-00009» /1.4/: Beskrivelse av grunnforhold for ny E16
«122674-SI-RIG-RAP-00010» /1.5/: Geotekniske prosjekteringsforutsetninger
«122674-SI-RIG-RAP-00012» /1.6/: Geoteknisk vurdering av hvert konstruksjonssted
«122674-SI-RIG-RAP-00014» /1.7/: Geoteknisk vurdering av fyllinger og skjæringer
«122674-SI-RIG-RAP-00015» /1.8/: Befaringsrapport
Det er utført grunnundersøkelser i og i nærheten av planområdet i flere omganger. Rapport
«122674-SI-RIG-RAP-00009» /1.4/ er en sammenstilling og vurdering av dette for geotekniske forhold
langs hele vegstrekningen. Rapport «122674-SI-RIG-RAP-00012» /1.6/ sammenfatter de vurderinger
som er relevant for konstruksjonene.
Kapittel 2.3.1-2.3.4 er et utdrag av disse vurderingene for de aktuelle konstruksjonene i dette
forprosjektet. Det henvises for øvrig til de angitte rapportene for mer utførlig beskrivelse av
geotekniske forhold.

2.3.1 OPPERUD OVERGANGSBRU (K06), GEOTEKNISKE FORHOLD
Løsmasser:

Løsmassene er generelt antatt å bestå av forvitringsmateriale (fysisk elle kjemisk
nedbrutt berg). Friksjonsmasser i varierende fraksjoner mellom
sand/grus/stein/blokk.

Dybder til berg:

Ikke påvist på konstruksjonsstedet. Berg i dagen nord for linja i P5100 og i linja i
P5150-5160. Sannsynligvis berg i fundamenteringsnivå for brua.

Fundamentering:

Direktefundamentering på berg eller korte peler/pilarer til berg.

2.3.2 SØTBAKKDALEN GANGBRU (K09), GEOTEKNISKE FORHOLD
Løsmasser:

Løsmassene er generelt antatt å bestå av tynt dekke av morenemateriale over
berg. Dårlig sorterte friksjonsmasser i varierende fraksjoner mellom
silt/sand/grus/stein/blokk.

Dybder til berg:

Ikke påvist ved brustedet. Sannsynligvis berg i fundamenteringsnivå, eller grunt
til berg ved brustedet.

Fundamentering:

Direktefundamentering på berg eller peler/pilarer til berg. Borede peler (for
eksempel stålkjernepeler) er å anbefale på grunn av sannsynlig vanskelige
rammeforhold.

2.3.3 KANADAVEGEN OVERGANGSBRU (K12), GEOTEKNISKE FORHOLD
Løsmasser:

Løsmassene er generelt antatt å bestå av tynt dekke av morenemateriale over
berg. Dårlig sorterte friksjonsmasser i varierende fraksjoner mellom
silt/sand/grus/stein/blokk.

Dybder til berg:

0,4-0,7m ved ca. P10120. Sannsynligvis berg i fundamenteringsnivå for brua.

Fundamentering:

Direktefundamentering på berg eller korte peler/pilarer til berg. Borede peler
(for eksempel stålkjernepeler) er å anbefale på grunn av sannsynlig vanskelige
rammeforhold.
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2.3.4 LANGLIA OVERGANGSBRU (K14), GEOTEKNISKE FORHOLD
Løsmasser:

Løsmassene er generelt antatt å bestå av tynt dekke av morenemateriale over
berg. Dårlig sorterte friksjonsmasser i varierende fraksjoner mellom
silt/sand/grus/stein/blokk.

Dybder til berg:

Delvis påvist ved brustedet. 0,1-1,3 m ved ca.P11750. Berg i dagen ved P11670.
Sannsynligvis grunt til berg eller berg i fundamenteringsnivå for brua.

Fundamentering:

Direktefundamentering på berg eller korte peler/pilarer til berg. Borede peler
(for eksempel stålkjernepeler) er å anbefale på grunn av sannsynlig vanskelige
rammeforhold.

2.3.5 VURDERING AV FUNDAMENTERING FOR KONSTRUKSJONENE
Generelt er det overveiende vurdert slik at grunnforhold består av lite overdekning til berg. Det kan
derfor, slik det er gjort i denne rapporten, antas i denne fasen at man kan fundamentere direkte på
berg for alle konstruksjonene. Som det fremgår av vedlagte tegninger, er det ved flere av
konstruksjonene planlagt bergskjæringer langs traséen i varierende høyde. Det vil imidlertid kunne
være store variasjoner lokalt i forhold til masseoverdekning, og det knyttes derfor en viss usikkerhet
til fundamenteringsnivå. Det anbefales å utføre supplerende grunnundersøkelser for hvert brusted
og landingspunkt for fundamenter for å få bedre oversikt over bl.a. løsmassetyper og dybder til berg,
samt bergets kvalitet som er viktig for både ordinær fundamentering og ikke minst forankring med
bolter ved større stabilitetshensyn.
Alle konstruksjonene i denne rapporten er setningsømfintlige og det er hensiktsmessig at det kan
fundamenteres direkte på berg. Der hvor masseoverdekning er stor kan det derfor være aktuelt med
peler til berg (stålkjernepeler) eller betongskiver/-pilarer til berg.
For Opperud overgangsbru spesielt, er det planlagt en stor vegfylling på nordsiden av ny trasé for
E16. Ettersom eksisterende terrengnivå sannsynligvis ligger lavt over bergoverflaten, vil det være
nødvendig å fylle opp en del masser for tilløpsfylling til brua. Her kan det være hensiktsmessig å
bygge opp fundamenter som står på betongskiver til berg, som dimensjoneringsmessig er enklere å
håndtere, fremfor å benytte peler.
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P ROSJEKTERINGSKRAV OG - FORUTSETNINGER

3.1 P R O S J E K T E R I N G S G R U N N L A G
Grunnlaget for prosjekteringen er i all hovedsak basert på Statens vegvesens regelverk /3.1-3.17/ og
Eurokoder /4.1-4.16/. Spesielle bestemmelser er angitt på områder hvor de nevnte regelverk må
tolkes.
En oversikt over aktuelt regelverk kan finnes i referanseliste i kapittel 6. Det kan i denne
sammenheng trekkes frem HB185:2011 /3.1/ og Eurokode 5 (NS-EN 1995-1-1 /4.13/ og NS-EN 1995-2
/4.14/) som spesielt viktige regelverk for trebruer.

VEDRØRENDE HÅNDBOK 185 OG VERSJONER
For HB185:2011 /3.1/ er det ikke gjennomført høring iht. krav for vegnormal og håndboken har
derfor status som veiledning.
Det formelle grunnlaget for prosjektering, kontroll og godkjenning av bruer, ferjekaier og andre
bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet er HB185:2009 /3.2/ sammen med Eurokodene.
Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen i Vegdirektoratet anbefaler imidlertid at HB185:2011
legges til grunn for all bruprosjektering. I prosjekter der byggherren likevel ønsker å legge regler i
2009-utgaven til grunn for prosjekteringen, skal det listes opp i prosjekteringsgrunnlaget hvilke
enkeltkrav dette gjelder. Eurokodene skal uansett legges til grunn ved all prosjektering.
Krav i HB185:2011 /3.1/ legges derfor til grunn i dette forprosjektet fremfor HB185:2009 /3.2/ hvis
det ikke er spesielle grunner til å avvike dette. Der hvor det er formålstjenlig, vil krav fra HB185:2009
trekkes frem spesielt.

3.2 P R O S J E K T E R I N G S -

OG UTFØRELSESKLASSER

Iht. tabell NA.A1(901) i NS-EN 1990 /4.1/ klassifiseres samtlige konstruksjoner («veg og
jernbanebruer») til pålitelighetsklasse 3.
Klassifisering for grunn- og fundamenteringsarbeider er iht. «122674-SI-RIG-RAP-00010» /1.5/ valgt
til pålitelighetsklasse 2.
Iht. pkt. NA.A1.3.1(903) i NS-EN 1990 /4.1/ skal kontrollklassen for pålitelighetsklasse 3 være
«Utvidet» (U) for både prosjektering og utførelse. For prosjekteringens del omfatter dette
egenkontroll, sidemannskontroll og uavhengig kontroll.
For utførelse av betongkonstruksjoner gjelder kravene:
Utførelsesklasse 3 iht. NS-EN 13670 /4.17/ (pkt. 4.3)
Nøyaktighetsklasse iht. HB026 /3.7/ (prosesskode 2), prosess 84:
• Nøyaktighetsklasse A: kantbjelker
• Nøyaktighetsklasse B: resten av konstruksjonen
For utførelse av stålkonstruksjoner gjelder krav i NS-EN 1090-2 /4.18/ og prosess 85 i HB026 /3.7/.
Konstruktivt stål skal plasseres i konsekvensklasse CC3 for bruer.
For utførelse av trekonstruksjoner gjelder krav i NS-EN 1995-1 /4.13/ og prosess 86.1 i HB026 /3.7/.

122674-SI-RIB-RAP-00011

26. november 2013 / Revisjon 01

side 8

E16 Eggemoen - Olum
Forprosjekt for overgangsbruer i tre

3.3 D I M E N S J O N E R E N D E

multiconsult.no
3 Prosjekteringskrav og -forutsetninger

BRUKSTID OG KRAV TIL LEVETID

Iht. tabell 2.1 i NS-EN 1990 /4.1/ er veiledende dimensjonerende brukstid for konstruksjonene
(«bru») 100 år. Dimensjonerende brukstidkategori er 5.
Bruer 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
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.
Bruene og de enkelte elementer skal prosjekteres slik at de i hele sin forutsatte levetid oppfyller
kravene gitt i:
Statens vegvesens håndbok nr. 017 /3.4/; «Veg- og gateutforming»
Statens vegvesens håndbok nr. 185 /3.1/; «Bruprosjektering»
Andre håndbøker eller retningslinjer utgitt av Statens vegvesen i den utstrekning slike
henvises til i prosjekteringsgrunnlaget

3.4 K R A V

TIL SIKKERHETSAVSTANDER

3.4.1 INNLEDENDE BETRAKTNINGER
Vanlig krav til fri høyde på vegnettet for motorisert trafikk er 4,9 meter iht. HB017 /3.4/ hvor
byggetoleranser og toleranse for vedlikehold av slitelag på totalt 20 cm er inkludert. Dette gjelder
både under brukonstruksjoner og under et eventuelt overliggende bæresystem for selve brua.
Dimensjonerende påkjøringslast har i en del år vært regnet med maksimal verdi opp til dette kravet,
for deretter å bli redusert lineært til null over en høyde på 1,0 meter til totalt 5,9 meter over
vegbanen slik som angitt i kapittel 2.7.2 i HB185:2009 /3.2/. I overgangen til Eurokoder har det
hersket noe tvil rundt dette kravet ettersom pkt. 4.3.2 i NS-EN 1991-1-7 /4.7/ beskriver at full last
skal gjelde fra 5,0 meter med reduksjon til null opp til 6,0 meter over fremtidig slitelag. Derfor har
det forekommet krav til fri høyde på enten 5,9 eller 6,0 meter der hvor man ikke kan eller ønsker å
beregne konstruksjonen for påkjøringskrefter.
Overgangsbruer i tre bør gis så stor fri høyde at påkjøringskrefter og lokal skade kan unngås. I dette
forprosjektet ble det tidlig lagt til grunn at krav til fri høyde skulle være 6,0 meter for å få plassert
overgangsvegen tilstrekkelig høyt over fremtidig E16.
Kravene har imidlertid underveis vært gjenstand for ny tolkning. Vi har da tolket det dit at kravet iht.
pkt. 4.3.2 i NS-EN 1991-1-7 /4.7/ bør være totalt 6,2 meter, slik det er lagt til grunn i etterfølgende
kapitler. Dette er begrunnet utifra at verdiene i NS-EN 1991-1-7 er karakteristiske verdier hvor total
høyde bør tillegges toleranser. Hvis man tillegger de samme toleranser som tidligere for vedlikehold
av slitelag og byggetoleranser, kommer man opp på det nevnte kravet. Dette er nå i samsvar med det
kravet som har kommet inn i ny HB017 /3.4/. For øvrig er tidligere verdisatte krav i HB185 nå blitt
fjernet fra 2011-versjonen, og således er det ikke lenger referert til maksimalverdien 5,9 meter slik
som angitt i HB185:2009.
Et frihøydekrav på totalt 6,0 meter har vært lagt til grunn både i utforming av overgangsveger og
konstruksjonsløsning. Dette betyr at foreliggende løsninger ikke tilfredsstiller et krav til fri høyde på
6,2 meter over fremtidig E16. Ved en eventuell videreførelse av disse brukonseptene inn i neste fase,
forutsettes det derfor at man fortsetter en optimalisering av både vegsystem og
122674-SI-RIB-RAP-00011
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konstruksjonsløsning for å komme innenfor kravet. Eventuelt kan det vurderes å søke fravik fra
regelverket hvis kravet blir vanskelig å tilfredsstille.

3.4.2 FRI HØYDE UNDER BRU
Krav iht. pkt. 4.3.2 i NS-EN 1991-1-7 /4.7/ og kapittel F.4 i HB017 /3.4/ medfører at fri høyde over E16
bør settes til minimum 6,2 meter for å unngå påkjøringslast på bruoverbygning.

3.4.3 FRI HØYDE I SIKKERHETSSONEN UNDER BRU
Inntil veg uten rekkverk er det definert krav til fri høyde i sikkerhetssonen iht. kapittel 1.2.5.4 i HB185
/3.1/ eller kapittel 2.2.10 i HB231 /3.13/. Konstruktive elementer eller deler av disse som ligger
lavere enn høydekravet, utløser krav om vegrekkverk.

Figur 3.1: Krav til fri høyde i sikkerhetssonen uten rekkverk langs vegen, figur 1.13 i HB185:2011 /3.1/

Sikkerhetssonen er her 8,0 meter med eventuelle tillegg iht. henholdsvis tabell 2.2 og kapittel 2.2 i
HB231 /3.13/. Det er egne krav til behov for rekkverk knyttet til bergskjæringer.
For å unngå påkjøringslaster over sideterreng på utstikkende bærende elementer for
brukonstruksjonen, skal krav i pkt. 4.3.1/NA.4.3.1 i NS-EN 1991-1-7 /4.7/ tilfredsstilles. Figur
NA.4(901.1) angir støtkrefter som funksjon av avstanden fra skulderkant til konstruksjonselementet.

3.4.4 FRI HØYDE OG BREDDE FOR OVERLIGGENDE BÆRESYSTEM
Krav til fri høyde følger de samme prinsipper som angitt i kapittel 3.4.2. Kravet gjelder fra overkant
slitelag til underkant av konstruksjonselementene i bæresystemet.
Følgende krav legges derfor til grunn, kfr. figur 3.2:
Fri høyde over slitelag innenfor føringsbredden settes til minimum 6,2 meter for å unngå
påkjøringslast på bærende elementer over brubanen.
Krav til minste avstand sidevegs for å oppnå klaring til bærende elementer er iht. kapittel
1.2.5.3 i HB185 /3.1/:
• For vegbruer: minimum a = 0,5 meter i en høyde 4,9 meter (Hmin) over slitelag
• For gangbruer: minimum a = 0,2 meter
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Figur 3.2: Krav til fri høyde og bredde for overliggende bæresystem, figur 1 i HB185:2009 /3.2/

3.5 M A T E R I A L E R
3.5.1 TREBASERTE KONSTRUKSJONSMATERIALER
Trevirke til bærende konstruksjoner skal tilfredsstille krav gitt i HB026 /3.7/, prosess 86.111 vedr.
konstruksjonstrevirke og prosess 86.112 vedr. limtre.
Følgende kvaliteter legges til grunn:
Kvalitet CE L40c iht. NS-EN 14080 /4.20/ for trykkstaver i hovedbæresystemet
Kvalitet GL32h iht. NS-EN 14080 /4.20/ for limtrelameller i tverrspente dekker
Kvalitet C24 på konstruksjonstrevirke iht. NS-EN 338:2009
Tresorter kan være nordisk gran eller furu.

3.5.2 KONSTRUKSJONSSTÅL
Konstruktivt stål er stål som inngår i bærekonstruksjonen eller som er forbundet til denne med sveis.
For konstruktivt stål kan det vurderes om det for enkelte deler er hensiktsmessig å benytte
stålkvalitet S355N eller S355NL iht. NS-EN 10025-3.
Følgende kvaliteter legges til grunn i denne fasen:
Stålkvalitet S355 J2+N iht. NS-EN 10025-3.
Alt stål skal være i henhold til HB026 /3.7/ prosess 85.1 og overflatebehandles iht. prosess 85.3.
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For forbindelsesmidler og spennstenger i trekonstruksjoner skal henholdsvis prosess 86.113 og
86.1441 i HB026 /3.7/ legges til grunn.

3.5.3 BETONG
BETONG
Betongspesifikasjon B45 SV-40 benyttes generelt for konstruksjonene iht. NS-EN 1992-1-1 /4.9/ og
tabell 5.1 i HB185 /3.1/.

SLAKKARMERING
Armeringsstål B500NC (teknisk klasse C) iht. NS-EN 3576-3 /4.19/. Teknisk klasse C skal benyttes i
brukonstruksjoner iht. pkt. NA.3.2.4 i NS-EN 1992-2 /4.10/.

3.6 S P E S I E L L E

KONSTRUKSJONSKRAV

3.6.1 SLITELAG
For tverrforspente brudekker av tre skal det alltid benyttes belegningsklasse A3 iht. tabell 7.1 i HB185
/3.1/, dvs. asfaltslitelag med full fuktisolering.
Ved dimensjonering skal slitelagsvekter i henhold til kapittel 2.3.2.2 og tabell 2.3 i HB185 /3.1/ legges
til grunn. Ytterligere økning i dimensjonerende slitelagsvekter skal vurderes spesielt for den aktuelle
bru.
I henhold til kapittel 2.3.2.2 i HB185 /3.1/ velges derfor beregningsmessig egenvekt av slitelag til 2,0
kN/m2 (=80 mm tykkelse) for vegbruer og 1,5 kN/m2 (=60 mm tykkelse) for gangbruer for
konstruksjonene i dette forprosjektet.

3.6.2 KONSTRUKTIV FUKTBESKYTTELSE
Alle horisontale flater som er eksponert for regn skal beskyttes med metallbeslag av kobber, sink
eller tilsvarende.
Laminerte tredekker skal forsynes med fuktsperre i form av fuktisolering type A3-4 med Topeka 4S
eller type A3-3. Ved feste av slitelag av tre, skal kun type A3-4 med Topeka 4S benyttes.

3.6.3 NEDBØYNINGSKRAV
Nedbøyning skal begrenses til L/200 for gangbruer og L/350 for vegbruer. Dette gjelder også for
sekundære komponenter som tverrbærere, langbærere, strøved, og så videre.
Generelt skal lokal nedbøyning for brudekker med asfaltbelegg begrenses til L/400. For kontinuerlige
brudekker, med slitelag av asfalt som går over to eller flere felter, skal lokal nedbøyning begrenses til
L/500 for å redusere risikoen for lokal oppsprekking av slitelag over tverrbærere og lignende.

3.6.4 LANDKAR OG LANDKARVINGER
For trebruer vil det i de fleste tilfeller kun være aktuelt med landkarkonstruksjoner utført i betong.
For å ta opp terreng og høydeforskjeller mellom overliggende vegbane og terrenget rundt, må disse
landkarkonstruksjonene utstyres med utkragede vingekonstruksjoner som går bakover i vegfyllinga.
Utforming av disse vingekonstruksjonene skal være iht. kapittel 5.2.8 (generell form) og kapittel
1.2.4.3 (kantdrager og endeavslutning) i HB185 /3.1/.
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3.6.5 OVERGANGSPLATER
Konstruksjon skal utstyres med overgangsplater dersom angitte krav iht. kapittel 5.2.9 i HB185 /3.1/
er oppfylt.
For driftsveger er det ikke påkrevd at konstruksjon utstyres med overgangsplater.

3.7 L A S T E R
Laster klassifiseres etter:
HB185:2011 /3.1/
Eurokode: NS-EN 1990 /4.1/
Eurokode 1, del 1: NS-EN 1991-1-x /4.2-4.7/
Eurokode 1, del 2: NS-EN 1991-2 /4.8/ (trafikklaster)

3.7.1 TRAFIKKLASTER
Krav til trafikklaster følger kapittel 3 i HB185 /3.1/ og NS-EN 1991-2 /4.8/. Spesielle krav til
trafikklaster kan fravikes dersom spesielle 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.

3.8 D I M E N S J O N E R I N G S K R A V
Konstruksjonene dimensjoneres etter relevante Eurokoder, materialstandarder og håndbøker fra
Statens vegvesen. For trebruer kan NS-EN 1995-1-1 /4.13/ og NS-EN 1995-2 /4.14/ nevnes spesielt.
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K ONSTRUKTIVE VALG , DETALJER OG UTFORMING
Det har vært en målsetting i dette forprosjektet i utforming av konstruksjonene å sørge for godt
samspill ved valg av løsninger, i første rekke mellom vegens geometriske utforming, landskap og
konstruksjon.
Prinsipper for utforming av konstruksjonene har bl.a. vært:
å benytte hovedbæresystem i tre og størst mulig innslag av tre i andre elementer
å tilpasse konstruksjonene til brustedene og situasjonen de ligger i
å søke konstruksjonsløsninger som gir gode totalløsninger
å velge løsninger som gir minst mulig miljøpåvirkning og behov for midlertidige eller
permanente inngrep
å velge løsninger som reduserer behovet for drift og vedlikehold
Konstruksjonene skal tilfredsstille de samme funksjonskrav som vegen når det gjelder
trafikkmengder, trafikksikkerhet og trafikkavvikling.

4.1 F O R M I N G S V E I L E D E R
Det er i regi av Statens vegvesen utarbeidet en egen formingsveileder for strekningen E16 EggemoenOlum /2.1/. Formingsveilederen gir prinsipper for valg av konstruksjonstyper, materialbruk og
plassering av konstruksjonen i landskap og vegsystem. Kapittel 5 i veilederen omhandler
konstruksjoner langsmed eller i tilknytning til E16.

4.2 D R I F T S F O R U T S E T N I N G E R
Prosjektering iht. HB185 /3.1/ forutsetter at:
konstruksjonens bruksbetingelser ikke endres uten ny vurdering av sikkerhet og funksjon
konstruksjonen blir tilfredsstillende vedlikeholdt, slik at sikkerhet, funksjonsdyktighet og
estetiske forhold opprettholdes
utarbeidede prosedyrer (Inspeksjons-, drifts- og vedlikeholdsplan) for utskifting av
komponenter som er vesentlige for konstruksjonens bæreevne følges dersom de ikke
forventes å vare ut konstruksjonens levetid.

4.3 B R U R E K K V E R K
Brurekkverk må utstyres med brøytetette paneler over kjørebanen.
For trebruer er det de siste årene etablert seg et rekkverkssystem hvor det kjøresterke brurekkverket
festes direkte i det tverrspente dekket på siden av brudekket. Det forutsettes at det benyttes
tilsvarende rekkverk i våre vurderinger.
For slike rekkverk må strekkraften forankres minst 1,5 meter inn i dekket med strekkbolter og
stålplater. Strekkbolter skal ha bruddanviser på utsiden av tredekket.
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AV TVERRSPENT LIMTRE

Det er valgt å benytte limtrekvalitet GL32h i disse vurderingene. For å redusere problemer med
oppløsningsevnen til kreosot på fuktisolering med Topeka 4S, foreslås det at limtrelameller
produseres i dobbel høyde for deretter splittes etter kreosotbehandling. Kjerneveden har mindre
kreosot og sagsnittet kan da vendes mot fuktisoleringslaget. Limtredekket spennes opp med
spennstenger av typen Dywidag ø18 eller tilsvarende. Spennstenger og ankerplater må sikres mot
nedfall over kjørebane. Lamellenes endeved og dekkets sidekanter skal beskyttes med blikkbeslag
eller tilsvarende.

4.5 T R Y K K S T A V E R

I HOVEDBÆRESYSTEM

Det er valgt å benytte limtrekvalitet CE L40c i disse vurderingene.

4.6 B E S K Y T T E L S E

AV TRE MOT NEDBRYTNING

4.6.1 KONSTRUKTIV BESKYTTELSE MOT NEDBRYTNING
Alle horisontale flater som er eksponert for regn må beskyttes. Av estetiske hensyn anbefales det å
bruke metallbeslag av kobber som vil ligge «nærmest» tre i utvikling og uttrykk.

4.6.2 KJEMISK TREBESKYTTELSE
Trykkstaver i limtre foreslås Cu-impregnert til nordisk klasse A. Stavene bør i tillegg være
kreosotbehandlet.
Limtrelameller brukt i brudekket foreslås Cu-impregnert til nordisk klasse AB, samt at lamellene bør
være kreosotbehandlet.

4.6.3 KORROSJONSBESKYTTELSE AV STÅLDELER
Ståldeler skal som et minimum varmforsinkes til klasse C.
Ståldeler i ikke-inspiserbart område bør som et minimum være både varmforsinket til klasse B og
pulverlakkert.
Spennstenger og muttere skal, iht. HB026 /3.7/, sprøyteforsinkes til en beleggstykkelse på minimum
100 μm.

4.7 L A N D K A R K O N S T R U K S J O N
Det støpes landkarvegg med påhengte vinger i begge ender av kjørebruene med kantbjelker og
rekkverk. Landkarveggen utstyres også med betongnese og en smal fuge/spalte i overgang til
limtredekket.

4.8 B Æ R E S Y S T E M

AV STREKKSTAG/KABLER

Det er i dette forprosjektet foreslått å benytte strekkstag av typen Carbon Macalloy 520 eller
tilsvarende. Foreslåtte dimensjoner: ø90 og ø100, kfr. tegninger.
Eventuelt kan det vurderes å benytte kabler.

4.9 L Y N V E R N

OG JORDING

Behov for lynvern må vurderes i neste fase.
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4.10 L A N D S K A P S T I L P A S N I N G E R
Der hvor det er aktuelt med terrengskråninger ved overgangsbruene langs hovedvegen, utformes
dette med helning 1:2.
For skyggesonen under brua velges det en utførelse med bruk av store steinheller som avgrenses
med kant mot sideterreng. Arealet skal ha presise flater. Iht. /2.1/ anbefales det å bruke lokal stein
dersom dette er egnet til formålet.

Figur 4.1: Eksempler på steinbelegg under bru i skyggesonen

For landkar og fundamenter i bergskjæring kan man vurdere om det er hensiktsmessig med noe
forblending med stein for å jevne ut inntrykket av bergskjæringa i landingsområdene. Dette vil være
svært avhengig av aktuelt brusted, krysningsvinkler og bergets topografi.
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F ORPROSJEKT FOR DEN ENKELTE KONSTRUKSJON
På de etterfølgende sidene er hver konstruksjon, som inngår i denne forprosjektrapporten,
presentert med beskrivende tekst og kostnadsoverslag. Tegninger og illustrasjoner som viser
konstruksjonsprinsippene er presentert i et eget tegningshefte (vedlegg).
For de andre konstruksjonene langs strekningen E16 Eggemoen-Olum henvises det til hovedrapport
«122674-SI-RIB-RAP-00004» /1.1/.

5.1 K O S T N A D S S A M M E N D R A G
Kostnadsoverslaget er entreprisekostnader basert på prisnivå 2013. Grunnlaget for valgte
enhetspriser er blant annet basert på følgende:
Innhentede priser fra prosjektene E6 Frya-Vinstra (2013) og E18 Gulli-Langåker (2011)
Priser innhentet fra forskjellige entreprenører/leverandører
Enhetspriser for tilsvarende arbeider innhentet fra diverse andre relevante prosjekter justert
til dagens prisnivå
Følgende kostnader er ikke tatt med i vurderingene:
Tilleggskostnader for bygging tett inntil eksisterende veger, midlertidig omlegging av lokale
vegsystemer og eventuelle interimsbruer for opprettholdelse av trafikkforhold
Grunnerverv, erstatninger, finansiering, merverdiavgift, prosjektering og byggherrekostnader
Kostnader for prisstigning fra år 2013 fram til byggestart og i byggeperioden
Kostnader for drift og vedlikehold
Teknisk kostnadsoverslag baseres på beregnede mengder for sentrale prosesser etter HB026 /3.7/.
Antall prosesser er relativt høyt, noe som gjør at påslaget for uspesifiserte kostnader og usikkerhet
begrenses. For uspesifiserte arbeider er det benyttet et påslag på 10% generelt, og 15% spesielt for
fundamentering.
Forberedende tiltak og generelle kostnader (hovedprosessene 11 til 16) er antatt til 10-15 % av
hovedprosess 8.
Det er for alle konstruksjonene en del usikkerhet rundt grunnforhold og fundamentering. Dette gjør
at det vil bli noe større usikkerhet rundt mengdene i prosess 81 (løsmassearbeider) og prosess 82
(arbeider med berg), samt prosess 83 (peler, spunt etc.) der hvor denne er relevant.
Tabell 6.1: Estimerte entreprisekostnader, sammenstillingsoversikt

E16 Eggemoen-Olum, forprosjekt for 4 overgangsbruer
Kostnadsoverslag
Sammenstilling av konstruksjoner
Konstr.
nr.
K06
K09
K12
K14

Konstruksjonsnavn

Dato: 26.11.2013
Konstruksjonstype

1)

2)

3)

Kostnad
Størrelse
Kostnad
2
[kroner]
[m ]
[kroner]
Opperud overgangsbru
Sprengverksbru
16.635.000
279,7
59.470
Søtbakkdalen gangbru
Skråstagbru
12.275.000
384,0
31.970
Kanadavegen overgangsbru
Sprengverksbru
12.900.000
286,3
45.050
Langlia overgangsbru
Sprengverksbru
13.590.000
300,5
45.230
SUM entreprisekostnader (ekskl. mva.):
55.400.000

1)

Anslått entreprisekostnad ekskl. merverdiavgift
Antatt bruplatestørrelse (m2) som grunnlag for kvadratmeterpris (pris/m2) av konstruksjon
3)
Anslått entreprisekostnad (ekskl. mva.) pr. kvadratmeter bruplate
2)
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(K06)

5.2.1 GENERELT
Opperud overgangsbru fører privat veg over E16
Konstruksjonstype:
Plassering:
Profilnr. langs E16:
Spennlengde(r):
Føringsbredde:
Tverrfall:
Antall kjørefelt:

Sprengverksbru i limtre og stål
Overgangsbru over E16
5.223,9
59,5 m
4m
3 %, ensidig
1

Opperud overgangsbru er en bru beregnet for kjøring til og fra landbrukseiendom. Det bør i neste
fase sees på muligheten for å redusere trafikklastene slik at disse er mer tilpasset bruken av brua. Til
eksempel kan "Normaler for landbruksveier" fra Landbruks- og matdepartementet legges til grunn.
Det kan da være mulig å få en mer kostnadseffektiv bru.

5.2.2 OVERGANGSVEGENS PLASSERING OG GEOMETRI
HORISONTALKURVATUR
Veien over brua er utformet med rett horisontalkurvatur i hele bruas lengde. Brudekket krysser
underliggende E16 med en vinkel på 40°.

VERTIKALKURVATUR
Veien har jevn stigning på 3 % over det meste av brua. Ved akse 1 har vertikalkurvaturen en radius på
180 meter. Det anbefales at veglinjen omarbeides noe, hvis det er mulig, for å unngå denne radiusen
slik at man får en jevn stigning i hele bruplatas lengde.

5.2.3 GRUNNFORHOLD OG FUNDAMENTERING
Landkar i akse 2 og fundamenter for trykkstavene på sørsiden av vegen støpes direkte på berg. For
fundamentene på nordsiden av vegen, landkar i akse 1 og trykkstaver, antas det betongskiver til berg
da vi anser det som viktig at man unngår setninger av særlig betydning for denne konstruksjonen.
Avhengig av hvor stor oppfyllingshøyden blir for tilløpsfyllinga på nordsiden, vil fundamentering på
løsmasser kunne gi en del setninger både rent vertikalt og som en sekundæreffekt av at åssiden er
bratt slik at fyllinga også kan skli sideveis. Høyde på foreslåtte betongskiver vil avhenge av bergets
nivå i forhold til brubane.
Av stabilitetshensyn, bør flere av fundamentene forankres til berg med bolter.

5.2.4 TERRENG OG LANDSKAP
Overgangsbrua løser en utfordrende situasjon med raskt fallende terreng fra sør mot nord og
lokalveiens krappe kurve før kryssing av E16. For å hindre en uheldig stor fylling på nordsiden av E16
får brubanen en stor vinkel i plan. Detaljering rundt landskap og landkar blir viktig.
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5.2.5 BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJONSLØSNING
BRUKONSEPT OG DESIGN
Brua skal fremstå som tydelig og lesbar trebru, selv om andre materialer også er sentrale i
konstruksjonen. Brua har slektskap til de andre bruene på strekningen, men skiller seg ved
brubanens vridning i plan.
Bruas bærekonstruksjon står vinkelrett på veien som to par trykkstaver i tre med ett felles toppunkt i
senter av veien. Brubanen henger i stag fra toppunktet og er vridd i planet i forhold til
bærekonstruksjonen. Toppunktet er en kompleks stålkonstruksjon som tar opp i seg alle retningene i
trykkstaver og stag.
Som kjørende på E16 vil brua fra avstand oppfattes som en kjent konstruksjonstype. Når man
nærmer seg vil brubanens vridning i plan vise seg og endre inntrykket av bruas kompleksitet.
Også som kjørende på den kryssende lokalveien vil forståelsen av brua først bli tydelig når de to
vegsystemene ses i sammenheng - hovedkonstruksjonen forholder seg til hovedveien og brubanen
forholder seg til lokalveien og det lokale landskapets forutsetninger for kryssing.

TEKNISKE LØSNINGER
Brua er planlagt som en sprengverksbru med trykkstaver i limtre og er opplagt på landkar i akse 1 og
2. Mellom akse 1 og 2 er brudekket holdt oppe med tverrbæring med senteravstand på 7 meter. De 6
oppleggspunktene nærmest midten er hengt opp med strekkstag til toppunktet som en
sprengverkskonstruksjon. De 2 resterende oppleggspunktene, nærmest landkar i hver ende, legges
på utkragede trykkstaver fra landkaret. Trykkstavene er en del av et lukket rammesystem. For
underliggende stålbjelker forutsettes det fastholding i akse 2, både vertikalt og i lengderetning. For
akse 1 forutsettes det bevegelsesmulighet med fastholding vertikalt.
Sprengverkskonstruksjonen består av fire trykkstaver som går sammen i et felles momentstivt
toppunkt. Toppunktet må spesialproduseres i stål.
Bruoverbygning er tenkt som et tverrspent limtredekke understøttet av to langsgående stålbjelker.
Stålbjelkene avstives med tverrbærere for hver 7. meter. For å opprettholde et sterkere inntrykk av
en trekonstruksjon, er det valgt et tverrspent limtredekke over stålbjelkene som delvis vil fungere
som lastbærende og delvis som lastfordelende. Slitelag bør derfor være asfalt med full fuktisolering
A3-4 for å beskytte dekket. Stålbjelkene er tenkt skjult fra sidene med et skjørt som henger ned på
siden og spent sammen med det tverrspente dekket. Skjørtet bør seksjoneres mellom tverrbærere
for hvert strekkstag for å unngå oppsprekking ved deformasjon.
Det er valgt å forsterke limtredekket med underliggende stål da de ytterste strekkstagene ikke klarer
å motvirke en for stor vertikaldeformasjon på grunn av slake vinkler innenfor tverrsnittshøyder vi
anser som hensiktsmessige på tredekket. Imidlertid, av hensyn til slake vinkler og
innfestingsmuligheter for tverrbæring, anses det ikke som hensiktsmessig å øke tredekkets
tverrsnittshøyde slik at det tverrspente dekket kan bære alene. Med underliggende stålbjelker får
dekket en økt stivhet og en mulighet for fastholding i endene av brua, noe som reduserer
deformasjonen betraktelig. Det tverrspente dekket er tenkt opplagt i hver bruende på egne
pendelsøyler for uhindret bevegelse i lengderetning, men samtidig fastholding vertikalt. Langs brua
er det i tillegg tenkt at dekket holdes fast i hver tverrbærer langs senterlinje bru med både vertikal
stålplate innslisset i dekket (horisontal sidestyring) og bolter/skruer montert i avlange hull på flenser
(vertikal fastholding). Det bør vurderes i neste fase å benytte f.eks. lettbetong-dekke eller
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samvirkekonstruksjon (stål/betong) som erstatning for konstruksjonen med stålbjelker og tverrspent
dekke.
Strekkstag er foreslått festet til et oppsveist kvadratisk hulprofil som igjen er sveist sammen med de
langsgående og tverrgående stålbjelkene. På grunn av krav til fri høyde og bredde over vegbanen
oppå brua, må strekkstagene festes til det oppsveiste profilet ca. 2,25 m fra senterlinje av det
langsgående bjelkeprofilet.
Trykkstavene på hver side av veien bør parvis kryssavstives mellom stavene.
Konstruksjonen vil kunne være utsatt ved dynamisk påvirkning. Konstruksjonen har et komplisert
system som ikke lar seg enkelt analysere/vurdere mhp. dynamikk uten detaljerte modeller. Det er
derfor i denne fasen ikke gjort kontroll av svingningsømfintlighet i slik utstrekning at entydige
konklusjoner kan gis, men vi anser dynamiske problemstillinger som viktig i de videre arbeider med
denne brua. Det vil derfor også kunne være behov for mer avstivning enn hva som er vist på tegning
og beskrevet i denne rapporten.

5.2.6 BYGGEMETODE
De ulike komponentene i bruoverbygningen forutsettes heist på plass for montasje på plassen. Det
antas at det er behov for 2 kraner for montasje/bygging av brua.
Det anses ikke hensiktsmessig å starte bygging av bru og fundamenter før eventuelle
sprengningsarbeider for hovedlinja er utført. Dersom lokal sprengning kan utføres rundt brustedet på
et tidligere tidspunkt enn selve hovedarbeidet på E16, kan det være mulig å bygge brua på et
tidligere tidspunkt og således opprettholde mulighet for trafikk på lokalveg dersom det også er mulig
å få til en midlertidig lokal omlegging i området.

5.2.7 ADKOMST TIL ANLEGGSOMRÅDET OG TRAFIKKAVVIKLING I BYGGEFASEN
Trasé for ny E16 må sannsynligvis sprenges ut før bygging av bru. Det forutsettes derfor i
utgangspunktet at adkomst til anleggsområdet vil skje langs ny E16. Lokalveg kan være et annet
alternativ, men beskaffenhet på veg og mulighet for tung anleggstrafikk gjennom eksisterende
boligområder må undersøkes.
Trafikk på lokalveg må legges om under bygging av brua da eksisterende veg krysser på samme sted
hvor ny bru skal bygges. Det ser ikke ut som det finnes mulighet for omkjøring på alternative veger i
området.

5.2.8 KOSTNADSOVERSLAG
Kostnadsoverslag for konstruksjonen er vist på påfølgende side. Tabell er angitt på prosessnivå etter
HB026 /3.7/ (prosesskode 2).
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OPPERUD OVERGANGSBRU (K06)
26.11.2013

Bruplate, lengde:
Bruplate, bredde:
Anslått areal av bruplate:

61,2 m
4,57 m
279,7 m2

PROSESS

BESKRIVELSE

1

Forberedende tiltak og generelle kostnader
% av hovedprosess 8

15 %

Landkar, fundamenter og grunnarbeid
Løsmassearbeider, inkl. rensk av berg
Sprengning/demolering over vann
Forankringer og bolter
Stillas og provisoriske avstivninger
Forskaling
Armering kamstål B500NC (180 kg/m3)
Betongstøp B45-SV40
Uspesifisert (%)

m3
m3
stk
RS
m2
tonn
m3
15 %

81
82.1
83.7
84.1
84.2
84.31
84.4

= 59,5+0,85x2

ENHET MENGDE ENHETSPRIS KOSTNAD

2 169 520,600
20
44
570
41
227

300,550,1 250,100 000,1 000,18 000,1 800,-

SUM landkar, fundamenter og grunnarbeid

2 371 990,-

Bruoverbygning, stål/tre
85
Stål; levering, bearb., behandl., transport og montasje
86.112/.122
Levering og bearbeiding av limtre for brudekke
86.113
Levering av forbindelsesmidler og stag
86.1312/.1315 Trykkimpregn. med kreosot og Cu-salt av brudekke
86.1341
Beslag av sink på sidekanter av brudekke, dryppnese
86.141
Transport og lagring av trekonstruksjoner
86.1441
Spennarbeider ved tverrspente dekker
86.1449
Montering av brudekke av tverrspent limtre
86.145
Forbehandling av brudekke for fuktisolering A3-4
Uspesifisert (%)

tonn
m3
RS
m3
m2
m3
stk
m2
m2
10 %

32,5
116
116
74
116
120
280
245

60 000,14 000,150 000,5 500,2 000,1 500,2 500,2 000,250,-

SUM bruoverbygning, stål/tre

tonn
tonn
m3
RS
m3
m2
m3
RS
10 %

5,5
13,5
66
66
74
66

60 000,90 000,18 000,50 000,5 500,4 750,1 500,500 000,-

SUM bæresystem m/trykkstaver og strekkstag

330 000,1 215 000,1 188 000,50 000,363 000,351 500,99 000,500 000,409 650,4 506 150,-

Brubelegning, utstyr og spesialarbeider
Fuktisoleringsmembran, type A3-4
Slitelag av asfalt (80 mm)
Kjøresterkt brurekkverk i stål, sidemontert
Uspesifisert (%)

m2
m2
m
10 %

SUM brubelegning, utstyr og spesialarbeider

245
245
146

300,200,8 000,-

73 500,49 000,1 168 000,129 050,1 419 550,-

SUM hovedprosess 8

14 463 465,-

SUM entreprisekostnad (ekskl. m.v.a.)

16 632 985,2

Entreprisekostnad (ekskl. m.v.a.) pr. m :

122674-SI-RIB-RAP-00011

1 950 000,1 624 000,150 000,638 000,148 000,174 000,300 000,560 000,61 250,560 525,6 165 775,-

Bæresystem m/trykkstaver og strekkstag
85
Stål; levering, bearb., behandl., transport og montasje
Stål; strekkstag/hengestag m/festedetaljer
86.112/.122
Levering og bearbeiding av limtre for trykkstaver
86.113
Levering av forbindelsesmidler og stag
86.1312/.1315 Trykkimpregn. med kreosot og Cu-salt av trykkstaver
86.1341
Fuktbeslag av kobber på overside av trykkstaver
86.141
Transport og lagring av trekonstruksjoner
86.142
Montering av trykkstaver
Uspesifisert (%)

87.14
87.15
87.2

180 000,11 000,55 000,100 000,570 000,738 000,408 600,309 390,-

59 470,-
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(K09)

5.3.1 GENERELT
Søtbakkdalen gangbru fører tursti over E16
Konstruksjonstype:
Plassering:
Profilnr. langs E16:
Spennlengde(r):
Føringsbredde:
Tverrfall:
Antall kjørefelt:

Skråstagbru i limtre, rampe i betong
Overgangsbru over E16
6.691,2
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 50,2 = 150,2m
1,8 m
3 %, ensidig
-

5.3.2 OVERGANGSVEGENS PLASSERING OG GEOMETRI
HORISONTALKURVATUR
Betongrampen starter med rett horisontalkurvatur frem til profil ca. 11. Fra profil 11 til profil 87 har
betongrampen en horisontal radius på 15 m. Fra profil 87 til overgangen til skråstagdel har
betongrampen en rett horisontalkurvatur. Skråstagdelen har en rett horisontalkurvatur i hele dens
lengde.
Skråstagbrua krysser E16 tilnærmet ortogonalt.

VERTIKALKURVATUR
Betongrampen har en jevn stigning på 11,7 % frem til ca. profil 85. Fra profil 85 til overgangen til
skråstagdel har betongrampen en overgangsradius for å treffe et noe slakere fallforhold over
skråstagdelen. Denne delen har en jevn stigning på 2 % i hele dens lengde.

5.3.3 GRUNNFORHOLD OG FUNDAMENTERING
Landkar, søylefundamenter, stagforankring og betongskive fundamenteres direkte på berg. Bergets
kvalitet vil være avgjørende for utforming av forankringsblokk og bergforankring for de 2
strekkstagene som er bak tårnet, samt fundamenteringa for selve tårnet.

5.3.4 TERRENG OG LANDSKAP
Brua legger seg inn i et skogkledd område med eksisterende nettverk av turstier. Terrenget faller
jevnt fra Søtbakken i øst til Toso skole i vest. I åpne partier av skogen er det god sikt mot Randselva
og jordbrukslandskapet i vest. Det blir viktig å måle inn terreng og trær på stedet slik at brua blir
riktig posisjonert. Det bør undersøkes om den sirkulære rampa kan starte på en del av et noe flatere
parti i landskapet. Det bør også undersøkes om startpunktet for rampa kan forlenges et stykke forbi
tårn.
Møtet med stien i den andre enden av brua må også prosjekteres basert på en detaljert
landskapsmåling. Det bør etterstrebes et skånsomt møte med landskapet og kun minimale inngrep i
områdene rundt og i forbindelse med landkarene.
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5.3.5 BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJONSLØSNING
BRUKONSEPT OG DESIGN
Brua skal fremstå som tydelig og lesbar trebru, selv om andre materialer også er sentrale i
konstruksjonen. For kjørende på E16 er først og fremst tredelen av brua synlig og denne danner
slektskap med de andre overgangsbruene på strekningen.
Gangbrua knytter seg på eksisterende tursti fra Toso skole til Søtbakken. Brua er todelt:
En skråstagskonstruksjon bestående av et A-formet tårn i tre og en brubane i tre som henger i stag
fra tårnet skyter direkte ut fra turstien og løfter den gående rett ut over veien i høyde med
tretoppene. Deretter overtar en sirkelformet betongrampe på motsatt side av veien som fører den
gående ned langs trestammene og tilbake på turstien. Fokus på høy detaljeringsgrad i møtepunktene
mellom betong og tre er viktig for totalinntrykket. Viktige punkter er utforming av betongskiven,
utforming av tverrsnittet for betongrampen og utforming av møtepunkt i toppen.
Terrenget faller rask på stedet og det er god høyde til veien under. Den gående har flott utsikt mot
Randsfjorden i vest og den luftige følelsen på brua blir spesielt effektfull i sammenheng med
opplevelsen av den tette skogen på bakken. Brua ligger høyt over veibanen og som bilist vil kun
skråstagdelen av brua være synlig.

TEKNISKE LØSNINGER
Brua er planlagt som en skråstagbru med tårn utført som en limtrekonstruksjon. Brudekket består av
to langsgående bjelker i limtre med strøved av konstruksjonstrevirke lagt på tvers som underlag for
fuktisolering og slitelag av tre. De langsgående bjelkene er hengt opp i tårnet med strekkstag for hver
7. meter. Strekkstagene festes til bjelkene med innslissede plater. Total spennvidde for skråstagbrua
er på dette stadiet anslått til 50,2 meter. De to langsgående limtrebjelkene kryssavstives med et
mellomliggende fagverk i limtre. I akse 6 er limtrebjelkene opplagt på et landkar.
Betongrampen er planlagt som en traukonstruksjon utført i slakkarmert betong. I akse 1 til 4 er
rampen opplagt på sirkulære søyler som er monolittisk innfestet til overbygningen. I akse 5 er
rampen opplagt på en betongskive som har oppleggskonsoller for limtrebjelkene. Spennvidder for
rampen er 20 meter.
Tårnet består av to limtresøyler som lener seg mot hverandre i toppen. Limtresøylene kobles
sammen i toppen med et knutepunkt i stål. Strekkstag og forankringsstag festes også til dette
knutepunktet. Tårnet er planlagt avstivet til betongskiven.
Slitelaget består av et plankedekke som skrus fast til strøveden, gjennom membranen. På grunn av
festemetode for slitelag velges det en membran av typen Topeka 4S.
Det antas gjennomføring i strøveden ved akse 6 for drenering av brudekke i skråstagdelen.
Betongrampe bør ha dreneringsmulighet, dette foreslår vi som enkle rørgjennomføringer med kort
stuss over terreng.
Konstruksjonen vil kunne være utsatt ved dynamisk påvirkning. Det er i denne fasen ikke gjort
inngående betraktninger rundt dette. Ettersom brubanen er slank og lett, vil dynamiske
problemstillinger være viktige i de videre arbeider med denne brua. Det vil også kunne være behov
for noe mer avstivning enn hva som er vist på tegning og beskrevet i denne rapporten.
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5.3.6 BYGGEMETODE
Betongrampe forutsettes bygd på bærende stillas reist direkte fra bakken. Inngrep i terreng ved
bygging av rampe og tårn er ønsket utført mest mulig skånsomt for å bevare eksisterende terreng og
vegetasjon. Det forutsettes derfor at materialer kan heises inn fra kran plassert i linja for ny E16 og at
det brukes lettere utstyr i terreng for å unngå større inngrep.
Limtrebjelker, som skal brukes i brubjelken, monteres sammen til full lengde på plassen før de heises
på plass.
Det anses ikke hensiktsmessig å starte bygging av bru og fundamenter før eventuelle
sprengningsarbeider for hovedlinja er utført.

5.3.7 ADKOMST TIL ANLEGGSOMRÅDET OG TRAFIKKAVVIKLING I BYGGEFASEN
Trasé for ny E16 må sprenges ut før bygging av bru. Det forutsettes derfor i utgangspunktet at
adkomst til anleggsområdet vil skje langs ny E16.
Alternative turstier i området bør benyttes i anleggsperioden dersom det ikke vil være aktuelt å
bygge en interimsbru.

5.3.8 KOSTNADSOVERSLAG
Kostnadsoverslag for konstruksjonen er vist på påfølgende side. Tabell er angitt på prosessnivå etter
HB026 /3.7/ (prosesskode 2).
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SØTBAKKDALEN GANGBRU (K09)
26.11.2013

Bruplate, lengde:
Bruplate, bredde:
Anslått areal av bruplate:

160 m
2,4 m
384,0 m2

PROSESS

BESKRIVELSE

1

Forberedende tiltak og generelle kostnader
% av hovedprosess 8

15 %

Betongrampe, fundamenter og grunnarbeid
Løsmassearbeider, inkl. rensk av berg
Sprengning/demolering over vann
Forankringer og bolter
Stillas og provisoriske avstivninger
Forskaling
Armering kamstål B500NC (180 kg/m3)
Betongstøp B45-SV40
Uspesifisert (%)

m3
m3
stk
RS
m2
tonn
m3
15 %

81
82.1
83.7
84.1
84.2
84.31
84.4

= 4,8+50,2+20x5+5,0

ENHET MENGDE ENHETSPRIS KOSTNAD

1 601 275,300
20
30
910
66
362

300,550,1 250,300 000,1 500,18 000,1 800,-

SUM betongrampe, fundamenter og grunnarbeid

85
86.111/.121
86.112/.122
86.113
86.1311/.1313
86.1312/.1315
86.141
86.142
86.145

4 189 565,-

Bruoverbygning av tre
Stål; levering, bearb., behandl., transport og montasje
Levering og bearbeiding av konstruksjonstre
Levering og bearbeiding av limtrebjelker
Levering av forbindelsesmidler og stag
Trykkimpregn. med kreosot og Cu-salt av konstr.tre
Trykkimpregn. med kreosot og Cu-salt av limtrebjelker
Transport og lagring av trekonstruksjoner
Montering av limtrebjelker og strøved
Forbehandling av dekke for fuktisolering A3-4
Uspesifisert (%)

tonn
m3
m3
RS
m3
m3
m3
RS
m2
10 %

1
10
43
10
43
53
100

60 000,8 500,14 000,75 000,5 500,5 500,1 500,450 000,250,-

SUM bruoverbygning av tre

85
86.112/.122
86.113
86.1312/.1315
86.1341
86.141
86.142

tonn
tonn
m3
RS
m3
m2
m3
RS
10 %

15
8,5
39
39
48
39

60 000,90 000,18 000,50 000,5 500,4 750,1 500,500 000,-

900 000,765 000,702 000,50 000,214 500,228 000,58 500,500 000,341 800,3 759 800,-

Brubelegning, utstyr og spesialarbeider
Slitelag av treplank
Fuktisoleringsmembran, type A3-4
Topprekkverk i stål på betongrampe
Gangbrurekkverk i stål på trekonstruksjon
Uspesifisert (%)

m2
m2
m
m
10 %

SUM brubelegning, utstyr og spesialarbeider

100
100
105
110

200,300,2 000,5 000,-

20 000,30 000,210 000,550 000,81 000,891 000,-

SUM hovedprosess 8

10 675 165,-

SUM entreprisekostnad (ekskl. m.v.a.)

12 276 440,2

Entreprisekostnad (ekskl. m.v.a.) pr. m :

122674-SI-RIB-RAP-00011

60 000,85 000,602 000,75 000,55 000,236 500,79 500,450 000,25 000,166 800,1 834 800,-

Bæresystem m/tårn og strekkstag
Stål; levering, bearb., behandl., transport og montasje
Stål; strekkstag/hengestag m/festedetaljer
Levering og bearbeiding av limtre for trykkstaver
Levering av forbindelsesmidler og stag
Trykkimpregn. med kreosot og Cu-salt av trykkstaver
Fuktbeslag av kobber på overside av trykkstaver
Transport og lagring av trekonstruksjoner
Montering av trykkstaver
Uspesifisert (%)

SUM bæresystem m/tårn og strekkstag

86.147
87.14
87.2
87.2

90 000,11 000,37 500,300 000,1 365 000,1 188 000,651 600,546 465,-

31 970,-
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OVERGANGSBRU

(K12)

5.4.1 GENERELT
Kanadaveien overgangsbru fører kommunal veg over E16
Konstruksjonstype:
Plassering:
Profilnr. langs E16:
Spennlengde(r):
Føringsbredde:
Tverrfall:
Antall kjørefelt:

Sprengverksbru i limtre og stål
Overgangsbru over E16
10.005,8
39 m
6,5 m
3 %, ensidig
2

5.4.2 OVERGANGSVEGENS PLASSERING OG GEOMETRI
HORISONTALKURVATUR
Veien over brua er utformet med rett horisontalkurvatur i hele bruas lengde. Brudekket krysser
underliggende E16 med en vinkel på 65°.

VERTIKALKURVATUR
Veien har et jevnt fall (fra akse 1 til 2) over hele bruas lengde på 3 %.

5.4.3 GRUNNFORHOLD OG FUNDAMENTERING
Trykkstavene fundamenteres på hvert sitt fundament i bergskjæringa på østsiden av vegen. På
vestsiden kan trykkstavene fundamenteres på felles bunnplate med landkaret i akse 2.
Av stabilitetshensyn, bør flere av fundamentene forankres til berg med bolter.

5.4.4 TERRENG OG LANDSKAP
Brua ligger i kulturlandskap. Landskapstilpasninger og detaljering av landkar er viktig for videre
arbeid.

5.4.5 BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJONSLØSNING
BRUKONSEPT OG DESIGN
Brua skal fremstå som tydelig og lesbar trebru, selv om andre materialer også er sentrale i
konstruksjonen. Brua har nært slektskap til Langlia overgangsbru på samme strekning.
Brua bæres av to par trykkstaver som står asymmetrisk på veien og «sparker» fra i fjellet på den ene
siden. Beina møtes i et felles punkt og er tverrforbundet med stål i toppen. Brubanen henger i 6 stag
(3 på hver side) fra toppunktet og fortsetter et lite stykke forbi beinas landingspunkter på begge sider
av veien.
Vi har valgt å gi brua et asymmetrisk snitt for å understreke terrengets karakter. Asymmetrien gir
brua spenst og dynamikk for kjørende både på E16 og lokalveien. Brua utnytter fjellskjæringen ved at
beina på den ene siden er direkte fundamentert til fjellsiden.
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TEKNISKE LØSNINGER
Brua er planlagt som en sprengverksbru med trykkstaver i limtre og er opplagt på landkar i akse 1 og
2. Mellom akse 1 og 2 er brudekket holdt oppe med tverrbæring i tre par med strekkstag. Ved
landkar i vest (akse 2) lander bruoverbygning på utkragede trykkstaver fra landkaret. Trykkstavene er
en del av et lukket rammesystem. For underliggende stålbjelker forutsettes det fastholding i akse 2,
både vertikalt og i lengderetning. For akse 1 forutsettes det bevegelsesmulighet med fastholding
vertikalt.
Sprengverket utformes med to trykkstaver, parallelt med bruas lengderetning, på hver side av brua.
De to parene med trykkstaver forbindes med et stålprofil i toppunktet hvor strekkstagene er
innhengt.
Bruoverbygning er tenkt som et tverrspent limtredekke understøttet av tre langsgående stålbjelker.
Stålbjelkene avstives med tverrbærere for hver 9,75 meter. For å opprettholde et sterkere inntrykk
av en trekonstruksjon, er det valgt et tverrspent limtredekke over stålbjelkene som delvis vil fungere
som lastbærende og delvis som lastfordelende. Slitelag bør derfor være asfalt med full fuktisolering
A3-4 for å beskytte dekket. Stålbjelkene er tenkt skjult fra sidene med et skjørt som henger ned på
siden og spent sammen med det tverrspente dekket. Skjørtet bør seksjoneres mellom tverrbærere
for hvert strekkstag for å unngå oppsprekking ved deformasjon.
Det er valgt å forsterke limtredekket med underliggende stål da de ytterste strekkstagene ikke klarer
å motvirke en for stor vertikaldeformasjon på grunn av slake vinkler innenfor tverrsnittshøyder vi
anser som hensiktsmessige på tredekket. Imidlertid, av hensyn til slake vinkler og
innfestingsmuligheter for tverrbæring, anses det ikke som hensiktsmessig å øke tredekkets
tverrsnittshøyde slik at det tverrspente dekket kan bære alene. Med underliggende stålbjelker får
dekket en økt stivhet og en mulighet for fastholding i bruende (akse 2), noe som reduserer
deformasjonen betraktelig ved ytterste strekkstag. Det tverrspente dekket er tenkt opplagt i hver
bruende på egne pendelsøyler for uhindret bevegelse i lengderetning, men samtidig fastholding
vertikalt. Langs brua er det i tillegg tenkt at dekket holdes fast langs midterste stålbjelke (langs
senterlinje bru) med jevne mellomrom. Løsning er tenkt utformet med både vertikal stålplate
innslisset i dekket (horisontal sidestyring) og bolter/skruer montert i avlange hull på flenser (vertikal
fastholding). Det bør vurderes i neste fase å benytte f.eks. lettbetong-dekke eller
samvirkekonstruksjon (stål/betong) som erstatning for konstruksjonen med stålbjelker og tverrspent
dekke.
Konstruksjonen vil kunne være utsatt ved dynamisk påvirkning. Det er i denne fasen ikke gjort
inngående betraktninger rundt dette. Dynamiske problemstillinger vil være viktige i de videre
arbeider med denne brua. Det vil også kunne være behov for noe mer avstivning enn hva som er vist
på tegning og beskrevet i denne rapporten.

5.4.6 BYGGEMETODE
De ulike komponentene i bruoverbygningen forutsettes heist på plass for montasje på plassen. Det
antas at det er behov for 2 kraner for montasje/bygging av brua.
Det anses ikke hensiktsmessig å starte bygging av bru og fundamenter før eventuelle
sprengningsarbeider for hovedlinja er utført. Dersom lokal sprengning kan utføres rundt brustedet på
et tidligere tidspunkt enn selve hovedarbeidet på E16, kan det være mulig å bygge brua på et
tidligere tidspunkt og således opprettholde mulighet for trafikk på lokalveg.
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5.4.7 ADKOMST TIL ANLEGGSOMRÅDET OG TRAFIKKAVVIKLING I BYGGEFASEN
Trasé for ny E16 må sannsynligvis sprenges ut før bygging av bru. Det forutsettes derfor i
utgangspunktet at adkomst til anleggsområdet vil skje langs ny E16. Lokalveg kan være et annet
alternativ, men beskaffenhet på veg og mulighet for tung anleggstrafikk gjennom eksisterende boligog jordbruksområder må undersøkes.
Eksisterende lokalveg krysser trasé for ny E16 nord-øst for brustedet. Det er mulig å opprettholde
gjennomgangstrafikk på lokalveg inntil ny bru er ferdig bygget dersom sprengningsarbeider i
hovedlinja utføres lokalt rundt brustedet i en slik utstrekning at man ikke har behov for å sprenge
rundt konstruksjonen senere. Alternativ omkjøring er også mulig da tilkomst til boliger kan skje fra
begge retninger på lokalvegen. En eventuell omkjøring må samkjøres med bygging av ny bru langs
hovedlinja lenger nord-øst på strekningen da denne krysser samme lokalveg.

5.4.8 KOSTNADSOVERSLAG
Kostnadsoverslag for konstruksjonen er vist på påfølgende side. Tabell er angitt på prosessnivå etter
HB026 /3.7/ (prosesskode 2).
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KANADAVEGEN OVERGANGSBRU (K12)
26.11.2013

Bruplate, lengde:
Bruplate, bredde:
Anslått areal av bruplate:

40,5 m
7,07 m
286,3 m2

PROSESS

BESKRIVELSE

1

Forberedende tiltak og generelle kostnader
% av hovedprosess 8

10 %

Landkar, fundamenter og grunnarbeid
Løsmassearbeider, inkl. rensk av berg
Sprengning/demolering over vann
Forankringer og bolter
Stillas og provisoriske avstivninger
Forskaling
Armering kamstål B500NC (180 kg/m3)
Betongstøp B45-SV40
Uspesifisert (%)

m3
m3
stk
RS
m2
tonn
m3
15 %

81
82.1
83.7
84.1
84.2
84.31
84.4

= 39,0+0,75x2

ENHET MENGDE ENHETSPRIS KOSTNAD

1 172 775,200
20
16
260
21
116

300,550,1 250,75 000,1 000,18 000,1 800,-

SUM landkar, fundamenter og grunnarbeid

1 164 720,-

Bruoverbygning, stål/tre
85
Stål; levering, bearb., behandl., transport og montasje
86.112/.122
Levering og bearbeiding av limtre for brudekke
86.113
Levering av forbindelsesmidler og stag
86.1312/.1315 Trykkimpregn. med kreosot og Cu-salt av brudekke
86.1341
Beslag av sink på sidekanter av brudekke, dryppnese
86.141
Transport og lagring av trekonstruksjoner
86.1441
Spennarbeider ved tverrspente dekker
86.1449
Montering av brudekke av tverrspent limtre
86.145
Forbehandling av brudekke for fuktisolering A3-4
Uspesifisert (%)

tonn
m3
RS
m3
m2
m3
stk
m2
m2
10 %

31
136
136
49
136
80
286
263

60 000,14 000,150 000,5 500,2 000,1 500,2 500,2 000,250,-

SUM bruoverbygning, stål/tre

tonn
tonn
m3
RS
m3
m2
m3
RS
10 %

3,5
5
57
57
62
57

60 000,90 000,18 000,50 000,5 500,4 750,1 500,400 000,-

SUM bæresystem m/trykkstaver og strekkstag

210 000,450 000,1 026 000,50 000,313 500,294 500,85 500,400 000,282 950,3 112 450,-

Brubelegning, utstyr og spesialarbeider
Fuktisoleringsmembran, type A3-4
Slitelag av asfalt (80 mm)
Kjøresterkt brurekkverk i stål, sidemontert
Uspesifisert (%)

m2
m2
m
10 %

SUM brubelegning, utstyr og spesialarbeider

263
263
105

300,200,8 000,-

78 900,52 600,840 000,97 150,1 068 650,-

SUM hovedprosess 8

11 727 745,-

SUM entreprisekostnad (ekskl. m.v.a.)

12 900 520,2

Entreprisekostnad (ekskl. m.v.a.) pr. m :

122674-SI-RIB-RAP-00011

1 860 000,1 904 000,150 000,748 000,98 000,204 000,200 000,572 000,65 750,580 175,6 381 925,-

Bæresystem m/trykkstaver og strekkstag
85
Stål; levering, bearb., behandl., transport og montasje
Stål; strekkstag/hengestag m/festedetaljer
86.112/.122
Levering og bearbeiding av limtre for trykkstaver
86.113
Levering av forbindelsesmidler og stag
86.1312/.1315 Trykkimpregn. med kreosot og Cu-salt av trykkstaver
86.1341
Fuktbeslag av kobber på overside av trykkstaver
86.141
Transport og lagring av trekonstruksjoner
86.142
Montering av trykkstaver
Uspesifisert (%)

87.14
87.15
87.2

60 000,11 000,20 000,75 000,260 000,378 000,208 800,151 920,-

45 050,-
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(K14)

5.5.1 GENERELT
Langlia overgangsbru fører kommunal veg over E16
Konstruksjonstype:
Plassering:
Profilnr. langs E16:
Spennlengde(r):
Føringsbredde:
Tverrfall:
Antall kjørefelt:

Sprengverksbru i limtre og stål
Overgangsbru over E16
11.690,4
41 m
6,5 m
3 %, ensidig
2

5.5.2 OVERGANGSVEGENS PLASSERING OG GEOMETRI
HORISONTALKURVATUR
Veien over brua er utformet med rett horisontalkurvatur i hele bruas lengde. Brudekket krysser
underliggende E16 med en vinkel på 70°.

VERTIKALKURVATUR
Veien har et jevnt fall (fra akse 1 til 2) over hele bruas lengde på 3 %.

5.5.3 GRUNNFORHOLD OG FUNDAMENTERING
Trykkstavene fundamenteres på hvert sitt fundament i bergskjæringa på vestsiden av vegen. På
østsiden kan trykkstavene fundamenteres på felles bunnplate med landkaret i akse 2.
Av stabilitetshensyn, bør flere av fundamentene forankres til berg med bolter.

5.5.4 TERRENG OG LANDSKAP
Brua ligger i overgangen mellom kulturlandskap og skog. Landskapstilpasninger og detaljering av
landkar er viktig for videre arbeid.

5.5.5 BESKRIVELSE AV KONSTRUKSJONSLØSNING
BRUKONSEPT OG DESIGN
Brua skal fremstå som tydelig og lesbar trebru, selv om andre materialer også er sentrale i
konstruksjonen. Brua har nært slektskap til Kanadavegen overgangsbru på samme strekning.
Brua bæres av to par trykkstaver som står asymmetrisk på veien og «sparker» fra i fjellet på den ene
siden. Beina møtes i et felles punkt og er tverrforbundet med stål i toppen. Brubanen henger i 8 stag
(4 på hver side) fra toppunktet og fortsetter et lite stykke forbi beinas landingspunkter på begge sider
av veien.
Vi har valgt å gi brua et asymmetrisk snitt for å understreke terrengets karakter. Asymmetrien gir
brua spenst og dynamikk for kjørende både på E16 og lokalveien. Brua utnytter fjellskjæringen ved at
beina på den ene siden er direkte fundamentert til fjellsiden.
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TEKNISKE LØSNINGER
Brua er planlagt som en sprengverksbru med trykkstaver i limtre og er opplagt på landkar i akse 1 og
2. Mellom akse 1 og 2 er brudekket holdt oppe med tverrbæring i fire par med strekkstag. Ved
landkar i øst (akse 2) lander bruoverbygning på utkragede trykkstaver fra landkaret. Trykkstavene er
en del av et lukket rammesystem. For underliggende stålbjelker forutsettes det fastholding i akse 2,
både vertikalt og i lengderetning. For akse 1 forutsettes det bevegelsesmulighet med fastholding
vertikalt.
Sprengverket utformes med to trykkstaver, parallelt med bruas lengderetning, på hver side av brua.
De to parene med trykkstaver forbindes med et stålprofil i toppunktet hvor strekkstagene er
innhengt.
Bruoverbygning er tenkt som et tverrspent limtredekke understøttet av tre langsgående stålbjelker.
Stålbjelkene avstives med tverrbærere for hver 8,0 meter. For å opprettholde et sterkere inntrykk av
en trekonstruksjon, er det valgt et tverrspent limtredekke over stålbjelkene som delvis vil fungere
som lastbærende og delvis som lastfordelende. Slitelag bør derfor være asfalt med full fuktisolering
A3-4 for å beskytte dekket. Stålbjelkene er tenkt skjult fra sidene med et skjørt som henger ned på
siden og spent sammen med det tverrspente dekket. Skjørtet bør seksjoneres mellom tverrbærere
for hvert strekkstag for å unngå oppsprekking ved deformasjon.
Det er valgt å forsterke limtredekket med underliggende stål da de ytterste strekkstagene ikke klarer
å motvirke en for stor vertikaldeformasjon på grunn av slake vinkler innenfor tverrsnittshøyder vi
anser som hensiktsmessige på tredekket. Imidlertid, av hensyn til slake vinkler og
innfestingsmuligheter for tverrbæring, anses det ikke som hensiktsmessig å øke tredekkets
tverrsnittshøyde slik at det tverrspente dekket kan bære alene. Med underliggende stålbjelker får
dekket en økt stivhet og en mulighet for fastholding i bruende (akse 2), noe som reduserer
deformasjonen betraktelig ved ytterste strekkstag. Det tverrspente dekket er tenkt opplagt i hver
bruende på egne pendelsøyler for uhindret bevegelse i lengderetning, men samtidig fastholding
vertikalt. Langs brua er det i tillegg tenkt at dekket holdes fast langs midterste stålbjelke (langs
senterlinje bru) med jevne mellomrom. Løsning er tenkt utformet med både vertikal stålplate
innslisset i dekket (horisontal sidestyring) og bolter/skruer montert i avlange hull på flenser (vertikal
fastholding). Det bør vurderes i neste fase å benytte f.eks. lettbetong-dekke eller
samvirkekonstruksjon (stål/betong) som erstatning for konstruksjonen med stålbjelker og tverrspent
dekke.
Konstruksjonen vil kunne være utsatt ved dynamisk påvirkning. Det er i denne fasen ikke gjort
inngående betraktninger rundt dette. Dynamiske problemstillinger vil være viktige i de videre
arbeider med denne brua. Det vil også kunne være behov for noe mer avstivning enn hva som er vist
på tegning og beskrevet i denne rapporten.

5.5.6 BYGGEMETODE
De ulike komponentene i bruoverbygningen forutsettes heist på plass for montasje på plassen. Det
antas at det er behov for 2 kraner for montasje/bygging av brua.
Det anses ikke hensiktsmessig å starte bygging av bru og fundamenter før eventuelle
sprengningsarbeider for hovedlinja er utført. Dersom lokal sprengning kan utføres rundt brustedet på
et tidligere tidspunkt enn selve hovedarbeidet på E16, kan det være mulig å bygge brua på et
tidligere tidspunkt og således opprettholde mulighet for trafikk på lokalveg.
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5.5.7 ADKOMST TIL ANLEGGSOMRÅDET OG TRAFIKKAVVIKLING I BYGGEFASEN
Trasé for ny E16 må sannsynligvis sprenges ut før bygging av bru. Det forutsettes derfor i
utgangspunktet at adkomst til anleggsområdet vil skje langs ny E16. Lokalveg kan være et annet
alternativ, men beskaffenhet på veg og mulighet for tung anleggstrafikk gjennom eksisterende boligog jordbruksområder må undersøkes.
Eksisterende lokalveg krysser trasé for ny E16 litt sør for brustedet. Det ser ut til at det er mulig å
opprettholde gjennomgangstrafikk på lokalveg inntil ny bru er ferdig bygget dersom
sprengningsarbeider i hovedlinja utføres lokalt rundt brustedet i en slik utstrekning at man ikke har
behov for å sprenge rundt konstruksjonen senere. Det kan imidlertid være behov for en midlertidig
lokal omlegging (sideforskyvning) av vegen hvis avstand til anleggsplass blir for liten.
Det ser ikke ut som det finnes alternative omkjøringsmuligheter på eksisterende vegsystem hvis
lokalveg må stenges for trafikk i byggeperioden. Alternativ omkjøring kan imidlertid etableres langs
trasé for ny E16 dersom denne kan brukes til noe lokal trafikk inntil brua er ferdig bygget.

5.5.8 KOSTNADSOVERSLAG
Kostnadsoverslag for konstruksjonen er vist på påfølgende side. Tabell er angitt på prosessnivå etter
HB026 /3.7/ (prosesskode 2).
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5 Forprosjekt for den enkelte konstruksjon

LANGLIA OVERGANGSBRU (K14)
26.11.2013

Bruplate, lengde:
Bruplate, bredde:
Anslått areal av bruplate:

42,5 m
7,07 m
300,5 m2

PROSESS

BESKRIVELSE

1

Forberedende tiltak og generelle kostnader
% av hovedprosess 8

10 %

Landkar, fundamenter og grunnarbeid
Løsmassearbeider, inkl. rensk av berg
Sprengning/demolering over vann
Forankringer og bolter
Stillas og provisoriske avstivninger
Forskaling
Armering kamstål B500NC (180 kg/m3)
Betongstøp B45-SV40
Uspesifisert (%)

m3
m3
stk
RS
m2
tonn
m3
15 %

81
82.1
83.7
84.1
84.2
84.31
84.4

= 41,0+0,75x2

ENHET MENGDE ENHETSPRIS KOSTNAD

1 235 631,200
20
16
210
17
93

300,550,1 250,75 000,1 000,18 000,1 800,-

SUM landkar, fundamenter og grunnarbeid

976 810,-

Bruoverbygning, stål/tre
85
Stål; levering, bearb., behandl., transport og montasje
86.112/.122
Levering og bearbeiding av limtre for brudekke
86.113
Levering av forbindelsesmidler og stag
86.1312/.1315 Trykkimpregn. med kreosot og Cu-salt av brudekke
86.1341
Beslag av sink på sidekanter av brudekke, dryppnese
86.141
Transport og lagring av trekonstruksjoner
86.1441
Spennarbeider ved tverrspente dekker
86.1449
Montering av brudekke av tverrspent limtre
86.145
Forbehandling av brudekke for fuktisolering A3-4
Uspesifisert (%)

tonn
m3
RS
m3
m2
m3
stk
m2
m2
10 %

35
143
143
51
143
84
300
276

60 000,14 000,150 000,5 500,2 000,1 500,2 500,2 000,250,-

SUM bruoverbygning, stål/tre

tonn
tonn
m3
RS
m3
m2
m3
RS
10 %

3,5
6,5
61
61
68
61

60 000,90 000,18 000,50 000,5 500,4 750,1 500,400 000,-

SUM bæresystem m/trykkstaver og strekkstag

210 000,585 000,1 098 000,50 000,335 500,323 000,91 500,400 000,309 300,3 402 300,-

Brubelegning, utstyr og spesialarbeider
Fuktisoleringsmembran, type A3-4
Slitelag av asfalt (80 mm)
Kjøresterkt brurekkverk i stål, sidemontert
Uspesifisert (%)

m2
m2
m
10 %

SUM brubelegning, utstyr og spesialarbeider

276
276
110

300,200,8 000,-

82 800,55 200,880 000,101 800,1 119 800,-

SUM hovedprosess 8

12 356 310,-

SUM entreprisekostnad (ekskl. m.v.a.)

13 591 941,2

Entreprisekostnad (ekskl. m.v.a.) pr. m :

122674-SI-RIB-RAP-00011

2 100 000,2 002 000,150 000,786 500,102 000,214 500,210 000,600 000,69 000,623 400,6 857 400,-

Bæresystem m/trykkstaver og strekkstag
85
Stål; levering, bearb., behandl., transport og montasje
Stål; strekkstag/hengestag m/festedetaljer
86.112/.122
Levering og bearbeiding av limtre for trykkstaver
86.113
Levering av forbindelsesmidler og stag
86.1312/.1315 Trykkimpregn. med kreosot og Cu-salt av trykkstaver
86.1341
Fuktbeslag av kobber på overside av trykkstaver
86.141
Transport og lagring av trekonstruksjoner
86.142
Montering av trykkstaver
Uspesifisert (%)

87.14
87.15
87.2

60 000,11 000,20 000,75 000,210 000,306 000,167 400,127 410,-

45 230,-
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G RUNNLAGSMATERIALE OG REFERANSER
GRUNNLAGSMATERIALE FRA MULTICONSULT AS (NOTATER OG RAPPORTER)
[1.1] Multiconsult AS:
[1.2] Multiconsult AS:
[1.3] Multiconsult AS:

[1.4] Multiconsult AS:
[1.5] Multiconsult AS:

[1.6] Multiconsult AS:
[1.7] Multiconsult AS:

[1.8] Multiconsult AS:

122674-SI-RIB-RAP-00004, rev.01, xx.xx.2013
E16 Eggemoen-Olum – Forprosjekt konstruksjoner
122674-SI-RIB-RAP-00010, rev.00, 21.05.2013
E16 Eggemoen-Olum – Skisseprosjekt trebruer
122674-SI-RIG-RAP-00007, 26.10.2012
E16 Eggemoen-Olum – Profil 3450-12000-KU/KDP og reguleringsplan Datarapport - Grunnundersøkelser
122674-SI-RIG-RAP-00009, rev.01, 07.06.2013
E16 Eggemoen-Olum – Beskrivelse av grunnforhold - Sammenstilling
122674-SI-RIG-RAP-00010, rev.01, 07.06.2013
E16 Eggemoen-Olum –
Geotekniske prosjekteringsforutsetninger for reguleringsplan/detaljplan
122674-SI-RIG-RAP-00012, rev.01, 24.05.2013
E16 Eggemoen-Olum – Geotekniske vurderinger reguleringsplan - Konstruksjoner
122674-SI-RIG-RAP-00014, rev.01, 07.06.2013
E16 Eggemoen-Olum –
Geoteknisk vurdering for reguleringsplan – skjæringer og fyllinger
122674-SI-RIG-RAP-00015, rev.01, 07.06.2013
E16 Eggemoen-Olum – Befaringsrapport geoteknikk

GRUNNLAGSMATERIALE FRA PROSJEKTET
[2.1] Statens vegvesen Region øst:
E16 Eggemoen-Olum, reguleringsplan. Formingsveileder xx.xx.20xx

STANDARDER, HÅNDBØKER OG ANNET REGELVERK
Statens vegvesen:
[3.1] Håndbok 185:
«Bruprosjektering - Eurokodeutgave» - Veiledning - 2011.11
[3.2] Håndbok 185:
«Bruprosjektering» - Normal - 2009.10
[3.3] Håndbok 016:
«Geoteknikk i vegbygging» - 2010.06
[3.4] Håndbok 017:
«Veg- og gateutforming» - 2013.10
[3.5] Håndbok 018:
«Vegbygging» - 2011.01
+ NA-rundskriv nr. 2012/09 - 2012.06.28
+ NA-rundskriv nr. 2013/09 - 2013.07.17
[3.6] Håndbok 025:
«Prosesskode 1: Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter» - 2012.12
[3.7] Håndbok 026:
«Prosesskode 2: Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier» - 2012.12
[3.8] Håndbok 111:
«Standard for drift og vedlikehold av riksveger» - 2012.08
[3.9] Håndbok 122:
«Kabler til hengebruer - Tekniske spesifikasjoner» - 2008.06
[3.10] Håndbok 136:
«Inspeksjonshåndbok for bruer» - 2000.02
[3.11] Håndbok 145:
«Brudekker - Fuktisolering og slitelag» - 1997.01
[3.12] Håndbok 164:
«Utforming av bruer» - 1992.08
[3.13] Håndbok 231:
«Rekkverk - og vegens sideområder» - 2011.12
[3.14] Håndbok 268:
«Brurekkverk» - 2009.04
[3.15] Håndbok 274:
«Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger» - 2012.04
[3.16] «Trebruhåndboken»: Høringsutkast/konsept 20.september 2005
[3.17] Intern rapport nr. 1731: «Sikring av overdekning for armering» - September 1994
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Standard Norge (NS-EN, Eurokoder):
[4.1] NS-EN 1990:
Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
v.2002+NA:2008
[4.2] NS-EN 1991-1-1: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
v.2002+NA:2008
Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt, nyttelaster i bygninger
[4.3] NS-EN 1991-1-3: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
v.2003+NA:2008
Del 1-3: Allmenne laster - Snølaster
[4.4] NS-EN 1991-1-4: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
v.2005+NA:2009
Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster
[4.5] NS-EN 1991-1-5: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
v.2003+NA:2008
Del 1-5: Allmenne laster - Termiske påvirkninger
[4.6] NS-EN 1991-1-6: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
v.2005+NA:2008
Del 1-6: Allmenne laster - Laster under utførelse
[4.7] NS-EN 1991-1-7: Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
v.2006+NA:2008
Del 1-7: Allmenne laster - Ulykkeslaster
[4.8] NS-EN 1991-2:
Eurokode 1: Laster på konstruksjoner
v.2003+NA:2010
Del 2: Trafikklaster på bruer
[4.9] NS-EN 1992-1-1: Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner
v.2004+NA:2008
Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
[4.10] NS-EN 1992-2:
Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner
v.2005+NA:2010
Del 2: Bruer
[4.11] NS-EN 1993-1-1: Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner
v.2005+NA:2008
Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
[4.12] NS-EN 1993-2:
Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner
v.2006+NA:2009
Del 2: Bruer
[4.13] NS-EN 1995-1-1: Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner
v.2004+NA:2009
Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
[4.14] NS-EN 1995-2:
Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner
v.2004+NA:2010
Del 2: Bruer
Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
[4.15] NS-EN 1998-1:
v.2004+NA:2008
Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger
[4.16] NS-EN 1998-2:
Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
v.2005+NA:2009
Del 2: Bruer
[4.17] NS-EN 13670:
Utførelse av betongkonstruksjoner
v.2009+NA:2010
[4.18] NS-EN 1090-2:
Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner
v.2008+A1:2011
Del 2: Tekniske krav til stålkonstruksjoner
[4.19] NS-EN 3576-3:
Armeringsstål - Mål og egenskaper
v.2012
Del 3: Kamstål B500NC
[4.20] NS-EN 14080:
Trekonstruksjoner - Limtre og limt laminert heltre - Krav
v.2013
Annen litteratur:
[5.1] Peleveiledningen, 2012
[5.2] Limtrehåndboka, 2002
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