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BRUAS KONTEKST

Førde har i flere tiår vært igjennom en utrolig reise fra å 
være et tettsted til å bli en by i vekst og et handelssentrum i 
Sogn og Fjordane. Byen bærer preg av vokstsmerter og har 
mottatt negativ omtale i nasjonale medier. 

Politikere og innbyggere, med god hjelp fra Statens vegve-
sen og Førdepakken, makter nå å skifte retning og skape 
urbane kvaliteter som fremmer livskvalitet og gir et komple-
tt tilbud til sine innbyggere.

Steg for steg endres Førde fra en upolert diamant til å bli et 
levende, naturvakkert sted som tiltrekker seg besøkende, 
næringsliv og innbyggere. 

Elva Jøstra er, som den har vært siden tidenes morgen, en 
livsnerve i Førde og et naturlig midtpunkt. Elva er sentrums 
sentrale og største by- og landskapsrom. 

Flere bruer krysser Jølstra og den nye brua vil bli et verdifullt 
tilskudd til den eksisterende brufamilien. 

Førde er en bilby, mye på grunn av sin status som handel-
ssentrum for en stor region og sin topografi med boligfelt 
høyt oppe i liene. Det skal mye til for å endre behovet for 
fortsatt mye ferdsel til Førde sentrum med bil, men Statens 
vegvesen og kommunen har klare og ambisiøse mål om å 
legge til rette for myke trafikanter, og dermed øke gang- og 
sykkeltrafikken. Dette er bærekraftige og nødvendige mål 
som vil gjøre Førde mer attraktiv å bo i, være et miljøriktig 
alternativ, skape liv i byen og bidra til bedre helse. 

Tiltak i Førdepakken
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Nye veglenker for køyrande
Ny gang- og sykkelveg
Nye/utbetra kryss
Nytt/utbetra fortau
Trasè vurderast
Bomstasjonar

Ny ytvikling i Sentrum Sør Ny utvikling på nordsiden av Jølstra (SALT Arkitekter) ved 
Handelshuset

Brustedet sett østover fra Storehagen bru

Ei ny gang- og sykkelbru fra Storehagen til Naustøyna vil 
knytte kontorer og butikker i Sentrum Sør sammen med 
kjøpesentra, busstasjon og boliger i nord, og har lenge vært 
ønsket for å skape denne nye og viktige aksen gjennom sen-
trum. 

I forbindelse med utviklingen med Førdepakken vil den nye 
GS-brua inngå som ett av tjue tiltak. 
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Ny sykkelvegforbindelse

Eksisterende trafikale akser Langebrua Bankbrua

Storehagen bru Gangbru Hafstad vgs.

Bildene under viser brufamilien i Førde sentrum.                            
Det er viktig at ny bru forholder seg til disse.

INFRASTRUKTUR EKSISTERENDE BRUER
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Den nye brua skal:

 ■ knytte sammen sentrumsområdene hver side av Jølstra 

 ■ gi god sammenheng med vegsystemet og areal på hver 
side

 ■ være attraktiv og funksjonell for gående og syklister hele 
året

 ■ ha god estetisk kvalitet, falle naturlig inn i bybildet og bi-
dra til at Førde oppleves som en god plass å være

 ■ tilby innbydende oppholdsplasser på eller ved brua

 ■ bygges innenfor de økonomiske rammene i prosjektet.

Statens vegvesen og Førde kommune har definert diverse 
forutsetninger som skal gjelde for brua, og som teamet har 
inkludert i sin oppgave med å formgi den nye:

 ■ Brua skal ha minimum fribredde (målt mellom rekkverk) 
lik 5,0 meter og skal inkludere separate gang- og sykkel-
baner. 

 ■ Elveprofilet skal ikke snevrest inn og tiltaket kan ikke me-
dføre oppstuving av vann ved flom. På sørsida bør derfor 
brua strekke  seg inn over land til bygningsfasadane. Det 
er tillatt med pilarer i elva. 

 ■ Dimensjonerende høyde for bruas underkant er 200-års 
flom med klimapåslag. Vannstand ved flom er 2,38 meter 
over havet (NN54). Minimumshøyde underkant bru er 2,9 
meter (NN54). 

 ■ Brua inklusiv tilkomster skal være universelt utforma så 
langt det er muleg,  Snarveier skal vurderes der det er 
aktuelt.  

 ■ Brua skal som et minimum ha funksjonell belsyning. 
Oppholdsplassar  med benker o.l. skal inkluderes på eller 
ved brua. 

 ■ Brua skal utformes i tråd med krav i Statens vegvesen 
sine håndbøker N100 og N400. 

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

Prosjektet skal vise hvordan brua kobler seg til området på 
hver side elva, og hvordan det nærmeste området på land 
kan utformast. I den forbindelse har Degree of Freedom 
knyttet til seg Lala Tøyen. De er eksperter på landskapsarki-
tektur og spesielt gode på sykkelstrategier o.l.

FORMÅLET MED DEN NYE BRUA FORUTSETNINGER FOR                         
PROSJEKTET
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Våre viktigste målsetninger er:

1. Elverommet 2. Byakse 3. Bilfritt alternativ

Understreke elva som Førdes livsnerve. Knytte sammen Sentrum Sør og Nord

Skape nye byrom med kvalitet, som er gode, intuitive og ikke 
minst imøtekommende og som knytter aksene, elvebredde-
ne og Førde i sin helhet sammen.

Bidra til et effektivt gang- og sykkelveinett.

HOVEDGREP
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FORBINDELSE TIL VEISYSTEMET

Førde sentrum ligger i punktet der Rv5, som kommer fra 
nordsiden av elva, møter E39 på sørsiden. Veistrukturen i 
sentrum er delvis fra sekstitallet, mens E39 er eldre, og base-
rer seg på den gamle hovedveien mellom Sande og Jølster. 
Hafstadvegen forbi Førde varehus er en del av nettopp den-
ne gamle hovedveien. 

Sentrum ligger på flaten som utgjør det gamle elvedeltaet, 
der Jølstra i tidligere tider gjorde en ekstra sving, men som 
endret seg da elva brøt seg gjennom den siste tilsvingen 
under en stormflo i 1780. 

Handelssentrum ligger fra gammelt av på sørsiden av Jøls-
tra, og industrien på norsiden langs sjøkanten. Tomrommet 
imellom disse ble senere opparbeidet som kjøpesenter og 
detaljhandel. 

I kommunens fremtidsvisjoner, allerede med sentrumspla-
nen fra 1993, foreslås gang- og sykkelforbindelsen over elva 
mellom de to kjørebruene, i en fremtidig byakse nord-sør. 

Også videre sentrumsplaner etterlyser koblingen mellom 
Hafstadvegen og Storehagen i nord. Gang- og sykkelbrua 
muliggjør videre kvartalsmessig utvikling av sentrum nordo-
ver.
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ALTERNATIV 1 – NETTVERKSBUEBRU
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BRUFAMILIEN
Situasjonen med ny bru integrert.

13



14

NY NETTVERKSBUEBRU
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Gangbrua vil bli den sentrale gang- og sykkelforbindelsen 
mellom sentrum i sør og nord der den etablerer en helt ny 
og etterlengtet akse. Funksjonelt skiller den seg veldig fra de 
to nabobruene Langebrua og Storehagen bru, og må derfor 
inneha helt andre estetiske kvaliteter. Den skal ikke bare stu-
deres fra avstand, eller av noen som haster over i en bil med 
dugg på ruten. Brukerne vil stoppe opp, se, lytte, lukte, høre 
og føle, som betyr at detaljering er viktig. 

Bruas geometri er et resultat av omgivelsene. Aksen er satt 
for å gi en funksjonell og effektiv tilknytning til gang- og 
sykkelvegnettet på begge sider av elva. I tillegg er aksen pa-
rallell «nok» med bruene opp- og nedstrøms, som vil opple-
ves ryddig. 

BRUAS KONSEPT
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Flom krever at det etableres rampe ved Naustøyna. Bruba-
nen utformes rett og horisontal med tydelig slektskap til de 
to nabobruene. Alle tre vil oppleves stramme.

Landingen ved Storehagen er i plan og blir sydd godt inn i 
en ny plass som etableres her. 

Den vestlandske fjellheimen er gammel med nedslitte og 
avrundende topper, ikke ulikt formen på en bue. Nettver-
ksbuen over Jølstra står stødig, som Hastadbrua bak, som 
begge vil speile seg om kapp i vannet.
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2 31

OPPRISS

2 31

PLAN
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TYPISK TVERRSNITT

LENGDESNITT

2 31
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LANDINGSOMRÅDE NORD – STOREHAGEN

alternativ 1

Ny
gangvei

Eksist. 
gangvei

Eksist. 
fortauSykling fortsetter på eget 

sykkelanlegg i gate

Eksist. 
veisystem

Strammere 
veigeometri i kryss

Parkeringsplass
Varelevering

Toveis sykkelbane

4 m bredde

Gangbane 2 m bredde
Nye trær 
etableres

Nye gatetrær 
etableres

Busker/stauder

Grøntområde tilpasses 
ny bebyggelse

Nye trær 
etableres

Mulig uteservering 

Sittekant

Eksist. 
gangvei

Eksist. brygge-anlegg

Eksist. grøntrabatt m/ trær

Eksist. 
grøntrabatt
 m/ trær

Eksist. 
gangvei

Eksist. 
kjørebane

Lastebil

Eksist. 
gangvei

Toveis sykkelbane

3 m bredde

Gangbane 2 m bredde

Toveis sykkelbane

4 m bredde3 trær fjernes
(svartelistet platanlønn)

Nye trær 
etableres

Nye trær 
etableres

Bro alternativ 1

9 P-plasser 
1 HC-plass

5,5 m
3,0 m

LANDINGSOMRÅDE SØR – NAUSTØYNA
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BELYSNING

Bybruas nattidentitet vil være avgjørende for opplevelsen av aksen mellom nord og sør. 
En veldesignet belysning av brua vil ikke bare oppfylle funksjonelle parametere, men 

bidra til å skape et skulpturelt og stolt landemerke for Førde tilknyttet både hverdagsliv 
og de store lokale begivenhetene.
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En viktig begrensning for utformingen av GS-brua er at 
brua må over 200-års flom pluss klimapåslag for å unngå 
at brua hever flomstanden oppstrøms. Nivå for underkant 
konstruksjon er derfor definert til kote +2,9 meter (NN1954) i 
grunnlaget. I tillegg må brua forlenges helt inn til byggefa-
saden på sørsiden for at brua ikke skal bli et hinder for flom. 

Brudekket prosjekteres for et vedlikeholdskjøretøy på 12 ton 
(snøryddingsutstyr) iht. NS-EN 1991-2 og N400. 

Alternativ 1 er en nettverksbuebru. Stålbuene heller begge 
innover og spenner over hele bredden på elva. 

Brua får derfor to spenn, 63 meter over elva og 14 meter inn 
til byggefasaden. Hovedspennet over elva er en elegant og 
lett nettverksbuebru med en maksimal pilhøyde på omlag 
10 meter, godt integrert og tilpasset til høyden på nærlligge-
ne bygninger. 

Det er viktige fordeler med ingen opplegg i elva, inkludert:

 ■ Påvirker ikke flom

 ■ Minimal miljøpåvirkning da man unngår bygging i elva 
(spunting, graving, betongstøp, erosjon etc.)

 ■ Islaster på pilarer ikke relevant. For lette gangbruer kan 
islaster være dimensjonerende for pilarer og fundamen-
ter. 

Både buene og kantbjelkene er stålkassekonstruksjoner 
parallellogramtverrsnitt med dimensjoner 500x300 mm og 
platetykkelser opp til 20 mm. Strekkstagene er plassert i to 
parallelle plan i samme plan som stegne i buen og kantb-
jelken for å unngå kompliserte krysspunkter strekkstagene 
imellom. 

Strekkstagene utføres med massive stålstag (Ø20 mm) fra 
Macalloy, eller tilsvarende. 

Brubanen består av tverrbjelker i stål med senteravstand 3,0 
meter som bærer et langsgående ortotropisk dekke. Beleg-
ning i gang- og sykkelbanen vil være et slitesterkt, vannte-
tt friksjonsbelegg for å sikre god sklisikring for gående og 
syklende, type Safegrip, eller tilsvarende. Brubanen vil ha et 
tverrfall lik 2,5% for å sikre god avrenning.

Rekkverket utføres med herdet glass eller lignende som 
følger buenes helning og har en kontinuerlig håndløper i 
overkant. Dette er en transparent og lett løsning, men som 
er robust. 

KONSTRUKSJON

Oppriss

Snitt

GENERELLE DATA

 

KONSTRUKSJONSTYPE:
Nettverksbuebru i stål

SPENNVIDDER:
63 m (over elva) + 14 m  = 77 m

 
TOTAL BRUBREDDE:
8,3 m (inkl. kantbjelke)

 
BREDDE GANG- OG SYKKELBANE:

2,0 + 3,0m = 5,0m
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Arbeid på stålverk:

Prefabrikkering og montasje av kantbjelker og buer på stål-
verk. Transport av alle konstruksjonselementer til byggeplas-
sen. 

Hovedfasene i gjennomføringen av byggearbeidene på ste-
det:

1. Grunn- og betongarbeider, fundamenter

2. Montasje av hele stålkonstruksjonen og stag på en
flytende lekter inkludert midlertidige støtter. Mobilkran
løfter elementene i posisjon.

3. Manøvrer lekteren med ferdig montert bru til endelig
plassering. Senk lekteren ned slik at brua settes på funda-
mentene.

4. Monter sidespenn.

5. Belgning, belysning, etc.

2 31

FASE 1

1 2 3

2 31

FASE 3

1 2 3

2 31

FASE 2

1 2 3

2 31

FASE 4

2 31

Fase 1 Fase 3

Fase 2 Fase 4

BYGGEMETODE
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Det er relativt gunstige forhold med et 15 meter sandlag 
over leire. Det er derfor forutsatt at ei lett gangbru kan dire-
ktefundamenteres utan peler. Det er ikke gjort grunnunder-
søkelser i elva, men det er jevnt over homogene forhold fra 
en side av elva til den andre bortsett fra en variasjon av dyb-
de til fjell på 35 til 45 meter.

På grunn av geometrien på de ulike konstruksjonsdelene på 
brua er det forventet at vedlikeholdskostnaden vil være lav. 

Det ortotropiske dekket er løst som en lufttett konstruksjon 
uten områder som vil samle skitt og fuktighet. Dreneringen 
av brua vil utformes slik at den effektivt evakuerer vannet 
uten å påvirke negativt stålkonstruksjonen. 

Hovedkonstruksjonen (buer og kantbjelker) er lufttette 
stålkonstruksjoner med relativt tykke plater som er ikke 
utsatt for korrosjon da innsiden er lufttett og utsiden vil 
beskyttes med en overflatebeskyttelse med lang levetid. 
Det foreslås at det benyttes System 3 iht. Statens vegvesens 
Prosesskode 2. Dette er et såkalt duplexsystem, dvs. et sys-
tem som består av ren sink pluss maling. System 3 utføres 
med 100ym ren sprøytesink på sandblåst flate pluss 3 strøk 
maling. Systemet er svært holdbart, med minimum 15-20 år 
uten andre tiltak enn rengjøring fra tid til annen. Med et du-
plexsystem er det tilstrekkelig å foreta en grundig høytrykks-
pyling, reparere evt. punktskader og fornye dekkstrøket.

Rekkverket utføres med herdet glass med håndløpere i syre-
fast stål, som er enkle å vaske og vedlikeholde. 

Elementer som vil kreve noe hyppigere vedlikehold er fuger 
og lager. 

GRUNNFORHOLD OG
FUNDAMENTERING

DRIFT OG VEDLIKEHOLD
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ALTERNATIV 2 – TRAUBRU
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BRUFAMILIEN
Situasjonen med ny bru integrert.
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NY TRAUBRU
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Gangbrua vil bli den sentrale gang- og sykkelforbindelsen mellom sen-
trum i sør og nord der den etablerer en helt ny og etterlengtet akse. 
Funksjonelt skiller den seg veldig fra de to nabobruene Langebrua og 
Storehagen bru, og må derfor inneha helt andre estetiske kvaliteter. Den 
skal ikke bare studeres fra avstand, eller av noen som haster over i en bil 
med dugg på ruten. Brukerne vil stoppe opp, se, lytte, lukte, høre og føle, 
som betyr at detaljering er viktig. 

Bruas geometri er et resultat av omgivelsene. Aksen er satt for å gi en 
funksjonell og effektiv tilknytning til gang- og sykkelvegnettet på begge 
sider av elva. Bruas horisontale radius resulterer at endene kommer tan-
genielt inn på tilstøtende gang- og sykkelveinett. 

Forslaget viser ei bru med tre spenn over elva, plus sett sidespenn inn til 
byggefasaden i sør. 

BRUAS KONSEPT

Overbygningen formes av to store kantdragere 
(stålkassekonstruksjoner) som forbindes med 
ei avstivet stålplate og betong. Brua vil oppfa-
ttes med en elegant kurvet linje som krysser 
elva, siden bjelkehøyden er begrenset til 1,0 
meter. 

Flom krever at det etableres rampe ved Naus-
tøyna. Brubanen horisontal med tydelig slekts-
kap til de to nabobruene. Alle tre vil oppleves 
stramme.

Landingen ved Storehagen er i plan og blir 
sydd godt inn i en ny plass som etableres her. 

Førdedalen er en karakteristisk u-dal og siden 
isen trakk seg tilbake har Jølstra svinget seg 
tolmodig, men kraftfull ned til Førdefjorden. 
Brua svingete form gjennskaper Jøstras mean-
drerende karakter.  
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TYPISK TVERRSNITT

LENGDESNITT

2 3 51 4
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LANDINGSOMRÅDE NORD – STOREHAGEN

alternativ 2

Ny
gangvei

Eksist. 
gangvei

Eksist. 
fortauSykling fortsetter på eget 

sykkelanlegg i gate

Eksist. 
veisystem

Strammere 
veigeometri i kryss

Parkeringsplass
Varelevering

Toveis sykkelbane

4 m bredde

Gangbane 2 m bredde
Nye trær 
etableres

Nye gatetrær 
etableres

Busker/stauder

Grøntområde tilpasses 
ny bebyggelse

Nye trær 
etableres

Bro alternativ 2

Mulig uteservering 

Sittekant

Eksist. 
gangvei

Eksist. brygge-anlegg

Eksist. grøntrabatt m/ trær

Eksist. 
grøntrabatt
 m/ trær

Eksist. 
gangvei

Eksist. 
kjørebane

Lastebil

Eksist. 
gangvei

Toveis sykkelbane

3 m bredde

Gangbane 2 m bredde

Toveis sykkelbane

4 m bredde

3 trær fjernes
(svartelistet platanlønn)

Nye trær 
etableres

Nye trær 
etableres

Bro alternativ 2

9 P-plasser 
1 HC-plass

5,5 m
3,0 m

LANDINGSOMRÅDE SØR – NAUSTØYNA
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BELYSNING

Bybruas nattidentitet vil være avgjørende for opplevelsen av aksen mellom nord og sør. 
En veldesignet belysning av brua vil ikke bare oppfylle funksjonelle parametere, men 
bidra til å skape et skulpturelt og stolt landemerke for Førde tilknyttet både hverdagsliv 
og de store lokale begivenhetene.
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En viktig begrensning for utformingen av GS-brua er at 
brua må over 200-års flom pluss klimapåslag for å unngå 
at brua hever flomstanden oppstrøms. Nivå for underkant 
konstruksjon er derfor definert til kote +2,9 meter (NN1954) i 
grunnlaget. I tillegg må brua forlenges helt inn til byggefa-
saden på sørsiden for at brua ikke skal bli et hinder for flom. 

Brudekket prosjekteres for et vedlikeholdskjøretøy på 12 ton 
(snøryddingsutstyr) iht. NS-EN 1991-2 og N400. 

Alternativ 2 er ei traubru med horisontalkruvatur og med to 
pilarter i elva.

Totalt har brua fire spenn a 17, 26, 17 og 14 meter. Det lengste 
spennet er plassert sentrisk på elveløpet. Sidespennet i sør 
er det korteste. 

To kantdragere med 1,0 meter tverrsnittshøyde utføres som 
lufttette stålkassekonstruksjoner utgjør hovedbærekons-
truksjonen og nedre del av rekkverk. Stegene har en hel-
ning innover for å sikre et ikke klatrevennlig rekkverk. De 
to bjelkene er forbundet med ei avstivet stålplate i bunn. 
Denne platen fungerer som permanent forskaling for et ca. 
300mm plasstøpt betongdekke over. God avrenning sikres 
ved hjelp av tverrfall i betongen. 

Pilarene vil være robuste slakkarmerte betongkonstruksjo-
ner som er prosjektert for islaster og er alle en optimalisert 
orientering med tanke på  fluidmekanikk.  

Rekkverket vil I tillegg til kantbjelkene bestå av en seria av 
tynne stålplater med senteravstand lik 125mm, og som for-
bindes med en kontinuerlig håndløper i syrefast stål.

KONSTRUKSJON

Oppriss

Snitt

GENERELLE DATA

KONSTRUKSJONSTYPE:
Traubru i stål

SPENNVIDDER:
17m + 26m +17m (over elva) + 14m 

(sidespenn) = 74 m

TOTAL BRUBREDDE:
6.5 m (inkl. kantbjelker)

BREDDE GANG- OG SYKKELBANE:
2,0 +3,0m = 5,0m 
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Arbeid på stålverk:

Prefabrikkering og montasje av stålkonstruksjonen på verk. 
Transport av alle konstruksjonselementer til byggeplassen. 

Hovedfasene i gjennomføringen av byggearbeidene på ste-
det:

1. Grunn- og betongarbeider, fundamenter

2. Transport fra stålverk av hele segmenter av brua (størs-
te segment er 24 x 7m) på flytende lektere. Montasje av
sidespenn (segment 4) med mobilkran. Plasser segment
1 og 3 ved å senke brua ned på lager. Sveis sammen seg-
ment 3 og 4.

3. Installer segment 2, på samme vis som segment 1 og 3,
og sveis disse tre segmentene sammen.

4. Støp betongdekket.

5. Belegning, belysning m.m.

2

3 4

1

2 41 3 5

FASE 1

2 41 3 5

FASE 3

2

3 4

1

2

2

3 4

1

1

3

4

2 3 4 51

FASE 2

2 3 4 51

Fase 1 Fase 3

Fase 2 Fase 4

BYGGEMETODE
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Det er relativt gunstige forhold med et 15 meter sandlag 
over leire. Det er derfor forutsatt at ei lett gangbru kan dire-
ktefundamenteres utan peler. Det er ikke gjort grunnunder-
søkelser i elva, men det er jevnt over homogene forhold fra 
en side av elva til den andre bortsett fra en variasjon av dyb-
de til fjell på 35 til 45 meter.

På grunn av geometrien på de ulike konstruksjonsdelene på 
brua er det forventet at vedlikeholdskostnaden vil være lav. 

Det kantbjelkene er løst som lufttette konstruksjoner uten 
områder som vil samle skitt og fuktighet. Dreneringen av 
brua vil utformes slik at den effektivt evakuerer vannet uten 
å påvirke negativt stålkonstruksjonen. 

Det foreslås at det benyttes System 3 iht. Statens vegvesens 
Prosesskode 2. Dette er et såkalt duplexsystem, dvs. et sys-
tem som består av ren sink pluss maling. System 3 utføres 
med 100ym ren sprøytesink på sandblåst flate pluss 3 strøk 
maling. Systemet er svært holdbart, med minimum 15-20 år 
uten andre tiltak enn rengjøring fra tid til annen. Med et du-
plexsystem er det tilstrekkelig å foreta en grundig høytrykks-
pyling, reparere evt. punktskader og fornye dekkstrøket.

Rekkverket utføres som bærekonstruksjonen i malt stål og 
med håndløpere i syrefast stål, som krever svært lite vedlike-
holde. 

Elementer som vil kreve noe hyppigere vedlikehold er fuger 
og lager. 

GRUNNFORHOLD OG
FUNDAMENTERING

DRIFT OG VEDLIKEHOLD
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DEGREE OF FREEDOM


