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Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av 

I tilknytning til arbeidet med reguleringsplan for Rv. 22 Hafslund-Dondern er det utarbeidet 

forprosjekt for undergang øst for Ryes vei. 

Forprosjektrapporten omhandler ny undergang under Rv. 22 Hafslunds gate ved Ryes vei. 

Undergangen ligger ved profil 220. Eksisterende undergang Ryes vei rives og erstattes.  

Sweco har utarbeidet en løsning plasstøpt betongkulvert med plasstøpte vinge- og støttemurer.  

Rapporten gir en kort teknisk beskrivelse, samt kostnadsoverslag og tegning (angitt i 

henholdsvis vedlegg 1 og 2) for konstruksjonsløsningen. 

Entreprisekostnader for undergangen er anslått til 6 460 000,- NOK eks. mva. (med 2019-

priser). 
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1 Grunnlag 

1.1 Grunnlagsmateriale 

- Plan- og profiltegninger for reguleringsplan for Rv. 22 Hafslund-Dondern. Utarbeidet av Sweco 

Norge AS. 

- Foreløpig geoteknisk datarapport basert på resultat fra grunnundersøkelser utført i forbindelse 

med reguleringsarbeidet. Utarbeidet av Statens Vegvesen.  

1.2 Prosjekteringsgrunnlag 

Forprosjektet er for øvrig basert på Vegdirektoratets håndbøker (HB), samt gjeldende standarder 

og praksis for denne type konstruksjon.  

De viktigste håndbøkene er: 

• HB N400: Prosjekteringsregler for bruer, 2015 

• HB V220: Geoteknikk i veibygging, 2018 

• HB R762: Prosesskode 2, 2018 

• HB V420: Utforming av bruer, 1992 

• HB N100: Veg- og gateutforming, 2019 

 

Konstruksjonen dimensjoneres for full trafikklast. Spesialtransport iht. rundskriv NA 07/2015 er ikke 

lagt til grunn i denne rapporten. 
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2 Forutsetninger 

2.1 Eksisterende konstruksjon 

Eksisterende «Rye gangkulvert» er et ellipseformet rør i fylling bestående av korrugert stål. 

Kulverten går i linje med riksveg 22 Hafslunds gate (Rv. 22) som har en føringsbredde på 7,0 m. 

Fartsgrensen på Rv. 22 er 40 km/t. 

Kulverten går over en gang- og sykkelveg (GS-veg). Lengden av topp og bunn kulvert langs G/S-

vegen er henholdsvis 15,2 m og 23,0 m. Spennvidden er 2,91 m. Rørets utvendige høyde er 3,22 

m, og den innvendige høyden er 2,7 m. Stigningen i kulverter er 2% med laveste punkt i enden mot 

nord. 

I forbindelse med utvidelse av Rv. 22 Hafslunds gate fra to-felt til fire-felt skal det bygges ny kulvert 

for GS-vegen, og eksisterende kulvert rives. For mer informasjon, se vedlagt ferdigbrutegning.  

 

  

Figur 1: Eksisterende Ryes gangkulvert. Bilde fra Statens vegvesen. 
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2.2 Generelle data for ny konstruksjon 

 

Profillinje ID Navn Tegn.nr Konstruksjon 

71300 K100 Ryes vei K101 Undergang. Plasstøpt betongkulvert 

 

  

Figur 2: Viser ny undergang Ryes vei. Utsnitt fra tegning C002 (datert 07.06.2019) 
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2.3 Trafikkavvikling i byggefase 

Grunnet vernede eiketrær og utilstrekkelig plass for svingeradiusen til vogntog er det ikke mulig å 

avvikle trafikken på omkjøringsveg i byggefase. Den nye konstruksjonen må derfor bygges i to 

faser. I byggefase 1 vil trafikken avvikles på eksisterende Rv. 22 Hafslunds gate, og første del av 

konstruksjonen bygges nord for Rv. 22 Hafslunds gate. I byggefase 2 vil trafikken avvikles på de to 

etablerte kjørefeltene nord for Rv. 22 Hafslunds gate, og siste del av konstruksjonen bygges i 

forbindelse med utbygging av eksisterende Rv. 22 Hafslunds gate.  

Fotgjengere og syklister skal krysse Rv. 22 Hafslunds gate ved fotgjengerovergang i rundkjøringen 

vest for Ryes veg. 

Figur 4: Byggefase 2. Gul og blå skravur marker 

henholdsvis kjøreveg og arbeidsområde. Utklipp fra tegning 

Y201 (datert 07.06.2019). 

Figur 3: Byggefase 4. Gul og blå skravur markerer 

henholdsvis kjøreveg og arbeidsområde. Utklipp fra 

tegning Y401 (datert 07.06.2019). 
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3 Beskrivelse av konstruksjonen 

3.1 Generelt 

Ny undergang for gang- og sykkelveg (GS-veg) etableres under Rv. 22 Hafslunds gate i 

forbindelse med utvidelse fra to- til firefeltsveg. Rv. 22 Hafslunds gate skal utvides på strekningen 

mellom Hafslund skole og Dondern i Sarpsborg kommune. Fartsgrensen på strekningen er 50 km/t 

på grunn av boligbebyggelse på begge sider av vegen. Statens Vegvesen ønsker at undergangen 

skal utføres som en betongkulvert. Derfor er ikke andre alternativ for type undergang undersøkt.  

3.2 Konstruksjonsløsning 

Konstruksjonsstedet er trangt og det må etableres spunt for å holde tilbake masser i byggefase. 

Kulverten må bygges i to faser, og det anbefales derfor en plasstøpt kulvert versus en kulvert av 

prefabrikkerte elementer. Dersom det velges en prefabrikkert kulvert vil størrelsen på elementene 

måtte tilpasses faseplanen og kulverten vil måtte spennes opp i to omganger som medfører 

spesialtilpasning av elementene. Det er nødvendig med støttemurer eller vingemurer for å holde 

skråningsutslaget på plass i midlertidig fase. Byggegropen vil bli større ved bruk av prefabrikkerte 

murer inntil en prefabrikkert kulvert versus å støpe vingemurer på en plasstøpt kulvert. Vegen skal 

legges rett på kulverten uten oppfylling, og en midtrabatt skal etableres over kulverten i tillegg til 

innfesting av rekkverk og støyskjerm mellom Rv.22 Hafslunds gate og GS-vegen. Etablering av en 

slik utstikk er utfordrende med en prefabrikkert kulvert når man ikke kan benytte 

løsmassefundamenter. Håndtering av differensialsetninger grunnet masser med ulik stivhet er 

forventet, og det bør utføres setningsberegninger. En plasstøpt kulvert er en robust løsning som vil 

tåle eventuelle setningsforskjeller bedre enn en prefabrikkert kulvert.  

For å få tilstrekkelig fri høyde for vedlikeholdskjøretøy vil vegoppbygningen på overliggende veg 

bestå av membran direkte på kulverttak, bind- og slitelag. Lengde- og tverrfallfall på overliggende 

veg bygges opp med vegoppbygningen. Fri høyde i kulvert er satt til 3,255 m som dermed sikrer 

tilstrekkelig høyde for vedlikeholdskjøretøy. Fri bredde er 5,0 m. Totallengde inkludert kantbjelker 

blir 21,75 m.  

GS-vegen er rettlinjet med et lengdefall på 0.5% på strekningen gjennom kulverten. Det er lavbrekk 

rett sør for kulverten, og lengdefallet ivaretar eventuelt overflatevann. Det etableres kum på begge 

sider av vegen på begge sider av kulverten. Tverrfall (2%) gjennom kulverten tas opp med 

vegoppbygningen. 

Da overliggende veg har en midtdeler og en rabatt vil kulverten ha tre overgangsplater på hver 

side. Det er ikke behov for rekkverk på midtdeleren, og den kan derfor bygges av granittkantstein 

eller lignende. Plasstøpte vingemurer må etableres fra kulvertvegg til topp skråning. Vingemurene 

vil bli såpass lange at det anbefales å bygge støttemurer for å oppfylle krav for utbredelse av 

rekkverk. Støttemurene festes til vingemurene med en dybelforbindelse. Dimensjonene på 

vingemurer og støttemurer optimaliseres ved en eventuell byggeplan. Kantbjelkenes bredde er satt 

til 550 mm da noen rekkverkstyper krever dette. Bredden kan minskes avhengig av valg av 

rekkverkstype.  

Støynivået og boligbebyggelsen rundt vegen krever støyskjerming. Det er tilstrekkelig plass for 

støyskjerm og brurekkverk på rabatten mellom GS-vegen og kjørefeltene mot Sarpsborg. Da er det 

tilstrekkelig med GS-rekkverk på sørsiden av kulverten. På nordsiden kreves det brurekkverk. Det 

kreves ikke rekkverk på midtdeler.  
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3.3 Byggemetode 

1. Spunting til berg nord for eksisterende veg (hvor trafikken avvikles i fase 2). Det settes av 

8,0 m til midlertidig veg inkludert rekkverk. Det kreves 0,5 m fra veg til spunt. Spunten 

bygger maksimalt 1,8 m inkludert puter. Det må spuntes forbi og gjennom den 

eksisterende stålrørskulverten. 

2. Grave ut byggegrop nord for spunten til UK byggegrop og fjerning av én del av 

eksisterende konstruksjon. Legge drensrør og fylle opp til UK magerbetongplate. Kabler i 

grunn må håndteres og sikres. Utstøping av armert magerbetongplate. Første del av 

kulverten bygges frem til 1,0 meter fra spunt for å ha arbeidsplass. 

3. Skråningsutslaget i midlertidig fase må holdes tilbake for å kunne bygge neste del av 

kulverten. Vingemurer eller støttemurer må dermed etableres ved enden av ferdigbygget 

del av kulvert. Byggegropen er større på vestsiden av kulverten grunnet fjerning av 

eksisterende konstruksjon. På denne siden kan det vurderes å bruke støttemurer for å 

holde på skråningsutslaget, mens det på østsiden kan brukes vingemurer for å minske 

størrelsen på byggegropa. Tilbakefylling med lette masser grunnet ukonsolidert grunn. 

4. To av overgangsplatene bygges for utbygging av to kjørefelt over kulvert. Trafikk avvikles 

på de to kjørefeltene etablert nord for eksisterende veg (fase 4). 

5. Spunten og eksisterende veg Rv. 22 Hafslunds gate ved Hafslund skole fjernes. Grave ut 

byggegrop og resten av eksisterende konstruksjon fjernes. Andre del av kulvert bygges, 

samt de fire resterende overgangsplatene.  

 

Figur 5: Skisse av byggemetode. 
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3.4 Fundamentering 

Det er utarbeidet geoteknisk notat for reguleringsplanene. Vurdering av totalsonderingene antyder 

at stedlige masser er bløte og inneholder sandig siltig leirig materiale. Totalsonderingen påtraff 

berg ved boring til dybder mellom 11 og 15 m under terreng. Det ligger bløte masser i grunnen som 

har tilstrekkelig bæreevnen for fundamentering av kulverten, men det kan være vanskelig å 

komprimere pukklag under kulvert. Kulverten fundamenteres på en 10 cm tykk armert 

magerbetongplate over et 10 cm tykt lag av 8-22 mm pukk. Magerbetongplaten legges i bunn av 

hele byggegropa. Det anbefales at anleggstrafikken ikke må kjøres før MB plate er utstøpt. 

Massene er telefarlige og konstruksjonen må isoleres mot frost. 

Graving av groper for kulverten vil trolig kunne utføres med stabile graveskråninger. På 

konstruksjonsmøte 14.05.19 opplyste Statens Vegvesen at grunnvannstanden er tilstrekkelig lav til 

at man unngår våt byggegrop. Grunnforholdene må undersøkes nærmere i neste planfase og 

endelig fundamentering må velges deretter. 
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4 Kostnader 

Det er utarbeidet kostnadsoverslag for undergangen eksklusiv vegkostnader. Skillet mellom veg og 

kulverten går i profil 220,654 og profil 226,154. Kostnadsoverslag er vist i vedlegg og er basert på 

2019-priser. Det er innlagt 15% for uspesifiserte kostnader i overslaget. 

Entreprisekostnader til kulverten er anslått til: 6 460 000,- NOK 
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5 Øvrige forhold 

Nedenfor er det listet opp forhold som bør vurderes nærmere i en eventuell byggeplan: 

• Eventuelle konflikter med kabler og ledninger i grunnen. 

• Optimalisering av vinge- og støttemurer for rekkverk. 
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6 Vedlegg 

Vedlegg 1: Kostnadsoverslag 

Vedlegg 2: K101 Kulvert Ryes vei. Oversikt 

Vedlegg 3: Ferdigbrutegninger stålrørskulvert Ryes vei 

 

 



Ryes vei - Sarpsborg kommune Dato : 11.11.2019

Prosjekt:          Rv.111 Hafslund - Dondern

Konstruksjon:  K101 Kulvert Ryes vei

Brudata:          Plasstøpt kulvert, lysåpning 5,0x3,445 m. Lengde = ca. 22 m

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

  

Kulvert

84.2 Forskaling m2 930 1 000 930 000

84.3 Armering t 40 15 000 600 000

84.4 Betongstøp m3 260 2 200 572 000

87.1 Fuktisolering, membran m2 260 500 130 000

Sum 2 232 000

Byggegrop

81.1 Gravearbeider over vann m3 1 300 200 260 000

81.5 Masser under og inntil konstruksjoner over vann m3 1 500 350 525 000

81.8 Frostisolasjon, fiberduk etc. m2 700 150 105 000

83.6 Spunt- og avstivningssystemer m2 150 2 500 375 000

84.1 Stilas m2 380 400 152 000

84.4 Magerbetong m2 168 500 84 000

Sum  1 501 000

Annet

Asfaltering bru m2 260 500 130 000

Støyskjerm m 75 3 700 277 500

Kjøresterkt brurekkverk m 28 5 500 154 000

Sprosserekkverk m 28 4 000 112 000

Riving eksisterende stålrørskulvert RS  400 000

Sum annet 1 073 500

Sum mengdeoppsett 4 810 000

Uspesifisert 12 % 577 200

SUM ENTREPRISEKOST EKS. MVA., RIGG OG DRIFT  5 387 200

SUM pr. m2 (5,5 m x 22 m) 121 m2 44 600

SUM pr.lm. 22 m 244 900

Rigg og drift 20 % 1 077 440

SUM ENTREPRISEKOSTNADER EKS. MVA. 6 464 640

SUM pr. m2 (5.5 m x 22 m) 121 m2 53 500

SUM pr.lm. 22 m 293 900

  6 460 000AVRUNDET
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