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1. SAMMENDRAG

På oppdrag for Statens vegvesen region vest har Rambøll og L2
Arkitekter laget en konseptutredning for ny gang- og sykkel
bru over Jølstra i Førde sentrum.

Vi har sett på forskjellige plasseringer av brua og forskjellige
brutyper som kan være aktuelle. Fra bruer med pilarer i elva til
bruer som spenner over hele elva. Vi har vurdert forskjellig
byggematerialer som betong, stål, tre etc. Med bakgrunn i
dette har vi valgt ut et hovedkonsept og en alternativ løsning.

Hovedkonsept
Vårt hovedkonsept er ei bjelkebru i 3 spenn med en
trapesformet stålkasse. Brua er lagt i en S-kurve i
horisontalplanet for å tilpasse seg gatebildet i sør og nord.
Spennviddene er 23 – 32 – 23 m som gir en samlet brulengde
på 78 m. Landkaret på sørsiden er trukket ca. 5 m fram i
forhold til bygningslivet for bygningene på østsiden. Dette for
at rampen skal komme ned på gatenivå uten å sperre for
trafikk langs elva. Vi har kompensert det tapte tverrsnittarealet
mellom landkarene ved å senke elvebredden nær elva.

Stålkassen har variabel høyde fra 0,8 m ved landkarene til 1,8
m midt på brua. Ved landkarene har brua en bredde på 5,0 m
mellom rekkverkene og den øker til 5,5, m på midten. Her er
det satt opp en benk som skiller gående og syklende.

Brua er forutsatt fundamenter direkte på løsmasser på land og
i elva.

Entreprenørkostnadene for hovedkonseptet er beregnet til ca.
kr. 19,8 mill. inkl. mva. med en usikkerhet på + 40 %. Dette
er ubetydelig over det budsjettet som er satt for denne brua,
og vi mener at optimalisering av tverrsnittet i stålkassen vil
kunne redusere kostnadene ytterligere. En kombinasjon av
stålkasse og betongdekke i samvirke eller en ren
betongbjelkebru med samme tverrsnittsform som stålkassen vil
kunne redusere kostnadene med inntil 20 %.

Alternativ løsning
Vår alternative løsning er ei betongbjelkebru i 3 spenn med
trauformet tverrsnitt. Denne brua er også lagt i en S-kurve i
horisontalplanet for å tilpasse seg gatebildet i sør og nord.
Spennviddene er 25 – 32 – 25 m som gir en samlet brulengde
på 82 m. For dette alternativet er landkaret i sør lagt langs
bygningslivet for bygningene på østsiden.

Betongtrauet har variabel høyde fra 0,65 m ved landkarene til
1,8 m midt på brua. Bruas bredde er i hele lengden 5,0 m
mellom rekkverkene. Brua er forutsatt fundamenter direkte på
løsmasser på land og i elva.

Entreprenørkostnadene for hovedkonseptet er beregnet til ca.
kr. 16,4 mill. inkl. mva. med en usikkerhet på + 40 %. Dette
er godt innenfor det budsjettet som er satt for denne brua.

Anbefaling
Vi er av den formening at vårt hovedkonsept er den estetisk
beste løsningen for dette brustedet og vil derfor anbefale dette
konseptet velges, til tross for at det ligger noe over budsjettet.



Rambøll - GANG- OG SYKKELBRU NAUSTØYNA-STOREHAGEN

3/36

2. INNLEDNING

Våren 2019 fikk Rambøll og L2 Arkitekter i oppdrag fra Statens
vegvesen Region vest å lage en konseptutredning for ny gang-
og sykkelbru (GS-bru) over Jølstra i Førde. Målsetningen med
oppdraget er å få fram ulike konsepter for gang- og
sykkelbrua. Dette skal videre gi grunnlag for valg av konsept,
utarbeidelse av detaljreguleringsplan for brukryssingen og
bygging av brua.

Oppdragsgivers mål for denne brua er at den:

· Knyter saman sentrumsområde som ligg på kva si side
av Jølstra

· Gir god samanheng med vegsystem og areal på kvar
side

· Er attraktiv og funksjonell for fotgjengarar og syklistar
heile året

· Brua har god estetisk kvalitet, høver inn i bybilete og
bidreg til at ein opplever Førde sentrum som ein god
plass å vere

· Det er attraktive opphaldsplassar på eller ved brua.
God samanheng med det off. området/torget nordsida
av brua.

· Brua skal byggjast innanfor dei økonomiske rammene i
prosjektet.

I tillegg var det satt opp følgende krav til prosjektet:

· Breidde – brua skal ha plass til fortau med sykkelveg,
minimum 5 meter innvendig mellom rekkverk.

· Elveprofilet skal ikkje snevrast inn og tiltaket kan ikkje
medføre oppstuving av vatn ved flaum. På sørsida bør
difor brua strekke  seg inn over land til
bygningsfasadane. Det kan vere pelar i elva.

· Dimensjonerande høgde for brua er 200 års flaum med
klimapåslag. Vasshøgd ved flaum er 2,38 meter over
havet (NN54). Minimumshøgde underkant bru er 2,9
meter (NN54).

· Brua inklusiv tilkomstar skal vere universell utforma så
langt det er muleg,  Snarvegar skal vurderast der det
er aktuelt

· Gatelys på brua. Opphaldsplassar med benker ol, ved
eller på brua.

· Prosjektet syne korleis bru koblar seg til området på
kvar side elva, og korleis det nærmaste området på
land kan utformast.

· Brua skal utformast i tråd med krav i Statens vegvesen
sine handbøker N100 og N 400.

· Tverrfagleg kompetanse bidreg inn i prosjektet frå
oppdragstakar

· Kostnadsramme for ferdig bru med tilkopling til
gate/opparbeiding av areal inntil brua er 19,0 mill. inkl.
mva. (entreprisekostnad).
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3. GRUNNLAGSMATERIALE

3.1 Generelt
I det etter følgende gjennomgås grunnlaget som vi har mottatt
fra Statens vegvesen Region vest og andre offentlige etater i
forbindelse med utarbeidelse av konsept for den nye GS-brua.

3.2 Kartdata
Kartdata som er brukt for prosjektering er i koordinatsystem
UTM 32 og NN54.
Brumodellene er prosjektert på terreng i form av laserdata med
en antatt kvalitet på 20 cm nøyaktighet, laserdata filene er
lastet ned fra Statens vegvesen sin Quadri server (Novapoint).

3.3 Veglinjer
GS-vegen skal prosjekteres i henhold til Håndbok N100 kapittel
D.2. Hovedlinjen for GS-brua er prosjektert med en bredde på
5,0 m mellom rekkverk i henhold til forutsetningene gitt av
oppdragsgiver. Tverrsnittet får da en totalbredde på ca. 5,5 m
avhengig av bredden på rekkverket.

I følge N100 er minste horisontalkurveradius 40 m, og minste
vertikalkurveradius 50 m.

Krav til stigning er avhengig av stigningens lengde og er
beskrevet i tabell D.9 i N100. Denne tabellen er gjengitt
nedenfor.

Figur 3-1 Utklipp fra håndbok N100.

Siden brua vil får en lengde på 70-80 m, vil det aktuelle kravet
være 5% eller 1:20. I slike bynære områder som i dette tilfellet
kan denne stigningen skape problemer. På forespørsel har
derfor oppdragsgiver sagt at brattere stigninger kan
aksepteres. Stigningen må vurderes mot at brua skal være
funksjonell og passe inn i bybildet. Det vises til referat fra
prosjekteringsmøte 17.06.2019.

3.4 Grunnforhold
I notatet «Prosjekt 8 Gang- og sykkelbru Naustøyna –
Storehagen, informasjon om prosjektet» utarbeidet av Statens
vegvesen 26.03.2018 er det angitt følgende når det gjelder
grunnforhold:

Det er utført grunnboringer i 2016:
«Kort oppsummert er det relativt gunstige forhold med eit 15
meter sandlag over leire, ei lett gangbru kan truleg
fundamenterast utan pelar, ei meir spesiell bru eller ein tyngre
konstruksjon må truleg pelast. Det er ikkje gjort undersøkingar
i elva, men det er jamt over homogene forhold frå ei side av
elva til den andre bortsett frå 35 m til fjell mot 45 meter til
fjell».

3.5 VA-ledninger
Det er ikke kartlagt om det er VA-ledninger i den planlagte
traseen for brua. Dette må gjøres før byggeplan startes opp.

3.6 El- og telekabler
Det er ikke kartlagt om det er el- eller telekabler i traseen for
brua. Dette må gjøres før byggeplan starter opp.
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3.7 Flomdata
Dimensjonerende høyde for bruas underside er 200 års flom
med klimapåslag pluss sikkerhetsmargin. Flomkoten ved 200
års flom med klimapåslag er oppgitt av oppdragsgiver til 2,38
meter over havet (NN54). Med sikkerhetsmargin på 0,5 m gir
dette en minimumshøyde for underkant bru lik 2,9 meter
(NN54).

På forespørsel har oppdragsgiver opplyst at det er lite aktuelt å
søke om fravik for flomhøyden på + 2,9 m, det vises til referat
fra prosjekteringsmøte 17.06.2019.

Det er av oppdragsgiver angitt at det er ok med pilarer i elva
så lenge det ikke skaper problemer i forhold til flom.

Figurene til høyre viser 20 års flom og 200 års flom sammen
med strømforholdene.

Figur 3-2: Utsnitt fra flomsone kart, kilde: NVE atlas
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4. BESKRIVELSE AV BRUSTED OG
PROBLEMSTILLING

4.1 Beliggenhet
Gang- og sykkelbrua skal gå over Jølstra og knytter sammen to
sentrumsområder i Førde, se blå ring i figur 4.1. Sentrum sør
med kontorer/butikker og sentrumsområde nord med
handelshus, skysstasjon og boliger. I framtiden skal gang- og
sykkelbrua inngå i en akse nord-sør gjennom sentrum.

Det er flere utbyggingsprosjekter under planlegging både på
nordsiden og sørsiden av Jølstra og noen av disse har
godkjente planer.

Figur 4-1 Plassering av GS-bru

4.2 Tilpasning til byrom
Målsettingen er at den nye GS-brua skal knytte sammen byrom
og gatestruktur på hver side av eleven på en best mulig måte
og at den blir attraktiv og funksjonell å bruke både for gående
og syklende. Brua bør også bidra til utviklingen av attraktive
byrom og sosiale møteplasser både på brua og ved landkar på
begge sider. Brua skal i minst mulig grad begrense ferdsel
langs elva.

Figur 4-2 Illustrasjon av gatestruktur i området

4.3 Arkitektonisk utforming
Brua må ha god estetisk kvalitet og tilføre Førde noe nytt om
samtidig passer godt inn i en helhet. Det bør tilstrebes at
elverommet holdes mest mulig visuelt åpent og at den nye
brua gjør et begrenset inngrep i elva med relativt få søyler. Det
er avgjørende at bruas elementer som overbygning, pilarer,
landkar, rekkverk, belysning mm inngår et tydelig helhetlig
formspråk. Det bør være en naturlig møteplass midt på brua.
Budsjett for brua tilsier å ta utgangspunkt i en relativt enkel
brutype som må utvikles til noe vakkert, dynamisk og
særegent for dette brustedet.

4.4 Fundamentering
Med bakgrunn i de utførte grunnundersøkelsene forutsettes det
i denne konseptutredningen at GS-brua kan fundamenteres
direkte på løsmasser i elva og på land.

Det bør utføres supplerende geotekniske undersøkelser når
endelig brukonseptet er bestemt. Det anbefales også at det
gjennomføres mer inngående vurderinger av
fundamenteringsløsninger for pilarene som plasseres i elva, da
spesielt med tanke på opptredende islaster.

4.5 Miljøtekniske forhold
Vi er ikke kjent med at det er utført miljøtekniske
undersøkelser på land eller i elva. Det anbefales at dette gjøres
før byggeplan settes i gang.

4.6 Spennvidder, frihøyder
Bruas underside må ligge på minimum kote +2,9 (NN54) for å
tilfredsstille kravene til 200-års flom inkl. miljøpåslag og
sikkerhetsmargin iht. Statens vegvesen håndbok N400. Dette
vil være en utfordring da terrenget på sørsiden ligger på kote
+1,5 m og på nordsiden + 2,3 m.

Det er ikke gitt spesielle krav til spennvidder, så disse kan
velges fritt. Det kan etableres pilarer i elven så sant de ikke
fører til oppstuvning.
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4.7 Landkar sør og byrom
Landkaret på sørsiden må plasseres slik at det i minst mulig
grad påvirker parkeringsplassene mellom Hafstadvegen og
fortauet på østsiden av nr. 19. Videre skal det trekkes tilbake
til livet for bygningen på østsiden av Hafstadvegen.

Det er i utgangspunktet sagt at bru med ramper skal utformes
universelt med stigning 1:20. På sørsiden er dette spesielt
utfordrende siden terrenget nær elven ligger på +1,5 m og det
er vanskelig å komme ned på gatenivå uten å stenge for
gangvegen som i dag går på sørsiden av kanalen forbi
Hafstadvegen 19. For å unngå dette har vi foreslått en stigning
på 1:15.

Figur 4-3. Kartutsnitt av elvas sørside

4.8 Landkar nord og byrom
Ved landkar på nordsiden av elven er det planlagt en
parkeringskjeller. Parkeringskjelleren er plassert ca. 5m nord
for fiskestien som går langs elva.

Det er vist to forskjellige alternativer for utkjøring fra denne
parkeringskjelleren, se figurene nedenfor. I planalternativ 1 er
det vist en oppkjøringsrampe (grå farge f_SKV2) på østsiden
som kommer svært nær gang-sykkelbrua (merket o_SGS2) og
som kan medføre problemer med videreføring av gangvegen på
nordøstsiden av elva. I planalternativ 2 er denne oppkjøringen
flyttet til vestsiden av det nye bygget og dette vil forenkle
videreføring av gangvegen.

Figur 4-4. Illustrasjon fra plandokumenter for nordsiden av elva. Plan
alternativ 1

Figur 4-5. Illustrasjon fra plandokumenter for nordsiden av elva. Plan
alternativ 2
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4.9 Oppsummering av krav/forutsetninger
Nedenfor er oppsummert de kravene/forutsetningene som er
satt opp i de foregående kapitlene.

· Det kan etableres pilarer i elven så sant de ikke fører til
oppstuvning av elven.

· Det må ikke etableres fyllinger som reduserer elvens
tverrsnitt.

· Brua fundamenteres i utgangspunktet på løsmasser.
· Bruas underside må ligge på minimum kote +2,90 (NN54).
· Tilpasning av landkar på sørsiden til parkering, bygninger

og gater.
· Tilpasning av landkar nord til fiskesti, parkeringskjeller og

eksisterende gangveg.
· Budsjettet tilsier at det bør være en relativt enkel bru.

Figur 4-6. Kartutsnitt fra https://www.vegdata.no/vegkart/.
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5. PLASSERING AV BRU OG
VURDERING AV BRUTYPER

5.1 Plassering av landkar og retning på bru
På nordsiden av elva inngår brustedet i et planlagt større
bymessig torg. Det er viktig at brua lander i den østre kanten
av dette torget og bidrar positivt til utviklingen av dette. Det er
også viktig at brua i størst mulig grad blir en naturlig
forlengelse av fortauet i gateløp mot nord.

Landkaret på nordsiden må også tilpasses parkeringskjeller,
oppkjøring fra denne, fiskesti og eksisterende gangveg.

På sydsiden inngår landkar i en mer parkmessig situasjon som
bør utvikles videre. Her er det også avgjørende at brua knytter
seg naturlig til fortauet i gate mot syd. For at brua skal passe
inn i skala i byrommene anbefales det relativt korte ramper
med stigning 1:15. Rampestigning på 1:15 er nødvendig for å
overholde sikkerhetsmarginen til 200-årsflom i hele bruas
lengde. Dette også for å opprettholde ferdsel langs elva.

Det er en tydelig vridning mellom byplan på nord- og sydsiden
av brustedet. Denne vridningen anbefales knyttet sammen i en
s-formet horisontalkurvatur på den nye brua. Dette bidrar også
til at den relativt lange brua oppleves som variert og dynamisk.

Figur 4-7.Illustrasjon med byakser. Kartutsnitt fra
https://www.vegdata.no/vegkart/. Figur 4-8  Illustrasjon med anbefalt horisontal kurvatur på bru.

Kartutsnitt fra https://www.vegdata.no/vegkart/
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5.2 Alternative brutyper som har vært vurdert
I en innledende fase har mange alternative brutyper vært
vurdert, se figur 5.3.

· Varianter av bjelkebruer med kasse- eller
trautverrsnitt. 3 spenn anses som en økonomisk
realistisk løsning som kan passe inn på brustedet.
Brutypen er beslektet med eksisterende bruers
spennvidder. Brutypene ivaretar kurvet
horisontalgeometri og vertikalgeometri. Bruløsningene
forutsetter minimum 2 pilarer i elva.

· Varianter av bue- og nettverksbruer med 1 spenn.
Monumental bru uten søyler i elva.
Brutype vanskelig å kombinere med kurvet
horisontalgeometri.
Kan virke visuelt dominerende i forhold til omgivelser.
Dyr løsning.

· Fagverk i ett spenn. Brutype er vanskelig å kombinere
med kurvet horisontalgeometri.
Kan virke visuelt dominerende i forhold til omgivelser.
Dyr løsning.

· Hengebru med 1 spenn. Visuelt lett bru uten søyler i
elva. Må ha rett horisontalgeometri. Dyr løsning.

· Skråstagbru med 1 spenn. Monumental bru uten søyler
i elva. Dyr løsning.

Figur 5-1. Alternative brutype som har vært vurdert.
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5.3 Valg av materiale
For flere av brutypene listet opp i kapittel 5.2 kan flere
materialtyper være aktuelle. Som f.eks. betong, stål, tre,
aluminium og komposittmaterialer. I det etterfølgende er det
gitt en kort vurdering av de forskjellige materialene.

5.3.1 Betong
En overbygning i plasstøpt og eventuelt etterspent betong vil
være mest aktuell for bjelkebrualternativene.

Når man jobber med betong er det ønskelig å få den til å
framstå så slank som mulig. Betongens plastiske egenskaper
kan utnyttes. Hvitpigmentering av betongen gir et vennligere
inntrykk mot omgivelsene. Bordforskaling bryter opp
betongens naturlige ujevne flate og gir et fint spill i overflaten.
Betongen er robust og holdbar.

For de fleste alternativene vil betong være det mest aktuelle
materialet i underbygningen.

5.3.2 Stål
For flere av de foreslåtte brutypene vil stål være et godt
alternativ til betong i overbygningen, men vil normalt være noe
mer kostbart.

Stål kan formes slik at den framstår som slankere og lettere
enn en bru i betong.
Stålets styrke kan utnyttes til å lage bruelementer med lange
spenn. Stålet må overflatebehandles for å få god holdbarhet.

Rustfritt stål er vurdert for å slippe overflatebehandlingen, men
er normalt 3-4 ganger så dyrt som ordinært stål.

5.3.3 Tre
Tre har vært et mye brukt materiale for gangbruer og også
kjørebruer i innlandet (Hedmark, Oppland og Buskerud). For ei
bru i kystmiljø, slik som i dette tilfellet, vil vi ikke anbefale bruk
av tre. Dette ut fra et bestandighetsmessig synspunkt.

5.3.4 Aluminium
Aluminium kan være et aktuelt materiale der man ønsker ei
bru med lav egenvekt. I dette tilfellet er ikke vekt noe problem,
det er snarere et ønske om vekt for å stabilisere pilarene i elva
i forhold til islaster. Aluminium er også normalt mer kostbart
enn stål.

Vi har derfor ikke gått videre med dette materialet.

5.3.5 Komposittmateriale
Med komposittmateriale tenker man i dette tilfellet på «Fiber
Reinforced Polymer (FRP)». Det har vært bygget noen få bruer
med dette materialet i Norge, men pr. i dag finnes det lite
erfaring med bestandighet og levetid.

Materialet er lett og dette er i visse tilfeller en fordel. I dette
tilfellet, hvor det er fundamenter i elva, så er høy vekt en
fordel i forhold til å ta opp islaster.

Komposittmateriale produseres vanligvis på fabrikk og fraktes
til brustedet i elementer av begrenset lengder. For en
brulengde på opp mot 80m forventes det at brua vil måtte
deles opp i 2-4 elementer.

Det anses at komposittmateriale kan være et aktuelt materiale
for GS-brua over Jølstra, men pga. manglende erfaring med
dette materialet i Norge, har vi valgt ikke å gå videre med det.
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6. ANBEFALTE BRUKONSEPTER

6.1 Generelt for hovedkonsept og alternativ løsning
Vi har valgt å gå videre med brutyper som er beskrevet som
bjelkebruer i kapittel 5.2. Dette er forholdsvis enkle bruer som
vi mener er godt tilpasset brustedet og som vi mener vil holde
seg innenfor budsjettet som er gitt av oppdragsgiver.

Vi har gitt brua en S-form i horisontalplanet og vi mener at den
buede s-formen vil gi trafikantene en god og variert opplevelse
når de krysser over elva og vil knytte byplanen på begge sider
av elva sammen. Sykkelbanen bør ligge på østsiden av brua da
dette oppfattes som den sikreste løsningen og den plasseringen
som knytter seg best til tilstøtende sykkelveinett.

Gangbane bør ligge på vestsiden av brua. Denne plasseringen
knytter seg best til by- og parkrom på begge sider av elva. Det
er både for hovedkonsept og alternativ løsning vist trapp/ amfi
på vestsiden av begge landkar som møtesteder og en myk
overgang fra bru til by- og parkrom. Det er også vist en mindre
nedsenket plassdannelse under brua ved landkarene som
ivaretar passasje under bru på begge sider av elven.

Figur 5-2 Illustrasjon av ny trafikk situasjon.
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6.2 Tilpassing til byrom i sør
Landing av brua på sørsiden vil ta 4 av de 25 eksisterende
parkeringsplasser. Nytt forslag til organisering av
parkeringsplasser vil fortsatt gi 25 p-plasser og en ryddigere
gatestruktur og uterom for de forskjellige brukerne.

Figur 6-1 Ny organisering av parkeringsplasser

6.3 Tilpassing til byrom i nord
Byrom integrere brulanding som et element av et nytt definert
torg. Denne avgrenses med fasadene. Det foreslås at
byrommet ses på som en helhet i en form av et
fellesbrukskryss (shared space) hvor ferdselsområdene sklir inn
i hverandre. Det såkalte fellesbrukskrysset vil gi bedre ferdsel
for gående og syklister, men samtidig beholde funksjonen for
bilister.

Figur 6-2 Tilpassing til byrom på nordside



Rambøll - GANG- OG SYKKELBRU NAUSTØYNA-STOREHAGEN

14/36

6.4 Beskrivelse av hovedkonsept
Bjelkebru med trapesformet stålkasse i 3 spenn anbefales som
vårt hovedkonsept. Brutypen vil framstå som visuelt ganske
lett og med et begrenset inngrep i elva. En kan tenke seg noe
bearbeiding av bruas tverrsnitt i en detaljfase for å
optimalisere formen. Det lette flettverksrekkverket sørger for
åpenhet og god kontakt mot omgivelsene fra brua. Brua vi
framstå som slank sett fra utsiden.

6.4.1 Overbygning
Overbygningen i hovedkonseptet er ei stålkasse med variabel
høyde. Høyden er minst ved landkarene (0,8 m) og høyest
midt på brua (1,8 m). Et tydelig trapesformet tverrsnitt vil
gjøre brua visuelt lett fra siden, det vises til figur av
tverrsnittet.

Brua får spennvidder på 23 – 32 – 23 m og en totallengde på
78 m. Bredden på brua mellom rekkverkene blir 5 m ved
endene og 5,5 m på midten der det er plassert en benk mellom
gangbane og sykkelbane.

Figur 6-3 Spennvidder for hovedalternativ

Bruas gang- og sykkelbane ligger i en vertikalkurve som ender
i ramper i hver ende av brua Rampene har en helning på 1:15
for å komme ned på terrenget uten å skape en barriere for
trafikken langs elva.

Det er tatt utgangspunkt i at bruvingene henges på
overbygning ved begge landkarene. I detaljfasen bør det
vurderes om det må etableres en fugekonstruksjon på den ene
siden, f.eks. på nordsiden.

Overbygning kan også utføres i betong med tilsvarende form
som stålkassen. Dette vil være et billigere alternativ enn stål,
men stålkassen anses å være den beste estetiske løsningen. Et
tredje alternativ kan være å bygge ei bru med stålkasse og
betongdekke i samvirke.

Figur 6-4 Prinsipp snitt for hovedalternativet
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6.4.2 Underbygning
Pilarer
For hovedkonseptet anbefales det enkle, runde søyler i betong
med diameter ca. 1,0 m. Runde søyler virker visuelt lette og
passer godt til bruas horisontalkurvatur.

Fundamentene for pilarene må legges på et slikt nivå at
oversiden flukter med elvebunnen. Dette for å hindre
innsnevring av elveløpet. Det anbefales å plastre rundt
fundamentene for å hindre undergraving.

Landkar
Dersom vingene henges på overbygning kan landkarene
utformes som enkle vinkelmurer med en såle og en vegg.

For hovedkonsept anbefales det at landkar på sydsiden trekkes
ca. 5 m fram i forhold til bygget mot østsiden av brua. Dette
fordi det ellers vil være vanskelig å komme ned til gatenivået
selv med en stigning på 1:15. Dette gir også en spennvidde
som harmonerer bedre med bruas helhet.

Ved at landkaret trekkes 5 m fram på sørsiden vil elvas
gjennomstrømningsareal bli redusert med ca. 7 m2 i en
flomsituasjon. Dette tilsvarer ca. 2% av
gjennomstrømningsarealet for elva. Dette har vi kompensert
ved å senke den fremre delen av elvebredden fra 1,5 til ca. 0,8
m som er samme høyde som fiskestien langs elva. Bredden på
dette området er 10 m og arealet tilsvarer da det som tapes
ved at landkaret flyttes fram. Det anbefales likevel at dette
avklares med NVE i detaljeringsfasen, og at en hydraulisk
analyse legges til grunn for endelig utforming.

På nordsiden er landkaret trukket inn i terrenget for å gi god
plass til fiskestien, men uten å komme i konflikt med
parkeringskjelleren som skal bygges. Her er det viktig med et
samarbeid under planleggingen.

6.4.3 Bruutstyr
Rekkverk
Rekkverket utføres med galvaniserte rekkverksstolper med i
finmasket flettverk med 20 mm åpning. Dette gir maksimal
åpenhet og utsyn fra brua. Utforming av rekkverk er svært
viktig for uttrykket på brua både sett fra gang-sykkelbane og
fra sideterreng. Alternative løsninger for rekkverk bør derfor
utredes videre i et detaljprosjekt.

Lager
Det benyttes fastlager på begge pilarene i elva og glidelager
med sidestyring på begge landkarene.

Slitelag
Slitelaget i gang- og sykkelbanen kan utføres som et sklisikkert
steinbelegg med polyurethan som bindemiddel. Det anbefales å
bruke ulik farge på gang- og sykkelbane. Asfaltslitelag er også
et alternativ.

Belysning
Belysning integreres i håndløperen på hver side av brua.
Håndløpere kan utføres i bred heltreprofil eller rustfritt stål
med innfelt belysning. Belysning vil også gi rekkverket en
effektbelysning sett fra sideterreng.

Annet utstyr
I hovedkonsept anbefales det en lang sittebenk som skille
mellom gang- og sykkelbane i bruas hovedspenn som da får en
noe økt bredde. Sitteflaten er tenkt utført i tre.

6.4.4 Byggemetode
For bygging av fundamentene i elven må det etableres
spuntkasser som kan tømmes for vann slik at støpearbeidet
kan utføres tørt.

Spuntingen må utføres fra en flåte i elva. Når spuntkassen er
på plass, graves det ut løsmasser til ønsket dybde. Det støpes
så ut en undervannsbetong som tetter spuntkassen i bunnen.
Vannet pumpes ut og arbeidene med støping av fundamenter
og søyler kan utføres. Det anbefales at spunten kappes i høyde
med oversiden av fundamentene som en ekstra sikkerhet mot
undergraving. Men det bør likevel plastres rundt
fundamentene.

Ei stålkasse vil bli produsert på et verksted her i landet eller i
utlandet og det vil være mest praktisk at den transporteres til
Førde via sjøveien. Her må den sannsynligvis flyttes over på en
lekter for å kunne passere under de eksisterende bruene.

Dersom overbygningen kommer i flere deler må den sveises
sammen på stedet, men det anses ikke som umulig å
produsere og transportere brua i full lengde.

Når overbygningen har kommet fram til brustedet, vil den
kunne plasseres på landkar og pilarer ved bruk av mobilkraner
eller jekker på lekteren.
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6.5 Beskrivelse av alternativ løsning
Som alternativ løsning har vi valgt ei betongbjelkebru med
trautverrsnitt i med 3 spenn. Brutypen vil nok framstå som noe
tyngre enn hovedkonseptet sett fra sideterrenget, men ved å
tilte vangene noe utover mener vi at brua får en mer åpen og
dynamisk karakter.

Kompakte vanger vil også begrense utsyn fra brua noe
sammenliknet med helt åpent rekkverk i hovedkonseptet.

6.5.1 Overbygning
Overbygningen for vår alternative løsning er et trautverrsnitt i
betong hvor sidevangene varierer i høyde fra 0,65 m ved
landkarene til 1,80 m midt på brua. Overbygning kan om
ønskelig utføres i lys betong.

Brua får spennvidder på 25 – 32 – 25 m og en totallengde på
82 m. Bredden på brua mellom rekkverkene blir 5 m i hele
lengden.

Figur 6-5 Spennvidder for alternativ løsning

Vi har valgt å benytte den samme S-formen i horisontalplanet
for den alternative løsningen som for hovedkonseptet.

Bruas gang- og sykkelbane ligger i en vertikalkurve som ender
i ramper i hver ende av brua Rampene har en helning på 1:15
for å komme ned på terrenget uten å skape en barriere for
trafikken langs elva.

Figur 6-6 Prinsipp snitt av alternativ løsning
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6.5.2 Underbygning
Pilarer
Søyler anbefales utført som parvis avrundete som harmonerer
med bæring i vanger. Visuelt noe mer komplekse og
dominerende i elverommet sammenliknet med enkle runde
søyler i hovedkonseptet.

Søylene støpes monolittisk med overbygning og det vil da ikke
være behov for lager.

Fundamentene for pilarene legges på samme nivå som for
hovedkonseptet.

Landkar
Det kan benyttes samme løsning som for hovedkonseptet.

For den alternative løsningen har vi trukket landkaret på
sørsiden tilbake til livet på bygningen på østsiden og har
dermed fullt tverrsnitt for elva. Dette har vi kunnet gjøre fordi
tverrsnittshøyden for dette konseptet er lavere enn for
hovedkonseptet.

På nordsiden må landkaret tilpasses parkeringskjelleren på
samme måte som for hovedkonseptet.

6.5.3 Bruutstyr
Rekkverk
Rekkverket settes oppe på betongvangene og vil dermed få
varierende høyde. Rekkverket utføres med galvaniserte
rekkverksstolper med i finmasket flettverk med 20mm åpning.
Dette gir maksimal åpenhet og utsyn fra brua. Utforming av
rekkverk er svært viktig for uttrykket på brua både sett fra
gang-sykkelbane og fra sideterreng. Alternative løsninger for
rekkverk bør derfor utredes videre i et detaljprosjekt.

Lager
Det er ingen lager på pilarene i elva. På begge landkarene
benyttes det glidelager med sidestyring.

Slitelag
Slitelaget i gang- og sykkelbanen kan utføres som et sklisikkert
steinbelegg med polyurethan som bindemiddel. Det anbefales å
bruke ulik farge på gang- og sykkelbane. Det er også mulig å
bruke asfalt med forskjellig farge.

Belysning
Belysning integreres i håndløperen på hver side av brua.
Håndløpere kan utføres i bred heltreprofil eller rustfritt stål
med innfelt belysning. Belysning vil også gi rekkverket en
effektbelysning sett fra sideterreng.

6.5.4 Byggemetode
Bygging av fundamenter og søyler må gjøres på samme måte
som beskrevet for hovedalternativet.

Byggemetode for betongoverbygningen vil normalt være å
sette opp frittbærende stillas fra fundament til fundament og så
støpe ut seksjonsvis. Det er viktig å gjøre dette på et tidspunkt
hvor sannsynligheten for flom og eller isgang er begrenset.
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8. OVERSLAGSBEREGNINGER

8.1 Generelt
Det er ikke gjort noen omfattende statiske beregninger for
hovedkonseptet og den alternative løsningen, da vi har
detaljprosjektert tilsvarende GS-bruer tidligere og dermed har
tilstrekkelige data for tverrsnittene.

8.2 Islaster
Islaster bør vies oppmerksomhet i seinere faser. Disse har økt
betydelig i den nyeste utgaven av håndbøkene til Statens
vegvesen pga. større forventede istykkelser. Istykkelsen for
beregning av islast i Jølstra er ifølge aktuelle normer 0,65 m.

Istykkelsen som fremkommer av beregninger etter normen er
basert på statistiske data over frostmengder for Førde
kommune. Disse er utarbeidet for å være på sikre siden for alle
sjøer og vassdrag i kommunen og er sannsynligvis overdrevet
stor for det aktuelle brustedet. På plassen der den nye brua
kommer til å ligge er vannstrømmingshastigheten lav og lasten
fra drivis mot brupilarer kan derfor forventes bli redusert fra
lasten som gis i normen. Det anbefales derfor at det i neste
fase gjennomføres en spesiell vurdering av isforholdene på
brustedet. Rambølls erfaring er at islasten etter spesielle
analyser av lokale forhold, kan reduseres med 30 – 50 % av
lasten ifølge normen. Dette vil gi store besparelser i
byggefasen.

9. VIDERE UNDERSØKELSER OG
AVKLARINGER

Følgende punkter bør undersøkes/avklares før en starter med
detaljprosjektering:

· Det bør utføres geotekniske undersøkelser for landkar
og pilarer når endelig plassering er bestemt.

· Det bør utføres miljøtekniske undersøkelser av
løsmasser i elva og på land.

· Islast er beregnet utfra det som er angitt i gjeldende
normer. Dette gir forholdsvis store istykkelser og
dermed islaster. Det bør gjøres en nærmere vurdering
av dette med tanke på å få redusert islasten.

· Det bør fortas en avklaring med NVE om pilarer og
landkar påvirker flommen i elva.

· Det bør foretas en kartlegging av VA-ledninger, el-
kabler etc.

· Det bør utføres innmålinger av tilgrensende objekter
og elvebunn, og koordinatsystemet for grunnlaget bør
endres til NTM og høyder til NN2000.

· Eksakt plassering av parkeringskjeller må avklares.



Rambøll - GANG- OG SYKKELBRU NAUSTØYNA-STOREHAGEN

19/36



Rambøll - GANG- OG SYKKELBRU NAUSTØYNA-STOREHAGEN

20/36



Rambøll - GANG- OG SYKKELBRU NAUSTØYNA-STOREHAGEN

21/36

Vedlegg 1
Hovedkonsept
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Perspektiv fra torg i nord.
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Plan
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Perspektiv fra nordsiden
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Perspektiv fra sørsiden
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Oppriss
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Tverrsnitt
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Vedlegg 2
Alternativ løsning
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Perspektiv fra nordsiden
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Plan
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Perspektiv fra nordsiden
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Perspektiv fra sørsiden
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Oppriss
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Tverrsnitt


