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00 13.11.19 Forprosjekt NORAKA NOAHAR 

Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av 

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

forprosjekt for undergang Snekkerstubakken. 

Forprosjektrapporten omhandler ny undergang under Rv. 22 ved Snekkerstubakken. 

Undergangen ligger ved profil 220. Sweco har utarbeidet en løsning med prefabrikkert 

betongkulvert og plasstøpte vinge- og støttemurer.  

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

henholdsvis vedlegg 1 og 2) for konstruksjonsløsningen. 

Entreprisekostnader for undergangen er anslått til 3 950 000,- NOK eks. mva. (med 2019-

priser). 

noraka
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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 Generelle data for ny konstruksjon 

Profillinje ID Navn Tegn.nr Konstruksjon 

77300 K200 Snekkerstubakken  K201 Undergang. Prefabrikkert 

betongkulvert med plasstøpte 

konstruksjonsdeler. 

 

 

Figur 1: Viser undergang Snekkerstubakken. Utsnitt fra tegning C004 (datert 07.06.2019). 

2.2 Trafikkavvikling i byggefase 

Trafikken skal avvikles på omkjøringsveg i byggefase. Konstruksjonsstedet ligger tett på 

parkeringsplasser for butikker på begge sider, og tilgjengelig areal for omkjøringsveg er begrenset. 

Tre ulike alternativer for plassering av omkjøringsvegen er listet opp under. 

• Alternativ 1: Omkjøringsveg med to kjørefelt nord for konstruksjonsstedet som ligger 

innenfor anleggsgrensen. 

• Alternativ 2: Omkjøringsveg med ett kjørefelt nord for konstruksjonsstedet (mot Rema 

1000) og ett kjørefelt sør for konstruksjonsstedet (mot Byggmax). Trafikken vil dermed 

avvikles på begge sider av byggegropa. Dette alternativet vil beslaglegge et større areal av 

parkeringsplassen til Byggmax. 
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• Alternativ 3: Omkjøringsveg med to kjørefelt nord for konstruksjonsstedet som ligger 

utenfor anleggsgrensen. Dermed må anleggsgrensen flyttes lenger nord og vil beslaglegge 

et større areal av parkeringsplassen til Rema 1000. 

3 Beskrivelse av konstruksjonen 

3.1 Generelt 

Undergang for gang- og sykkelveg (GS-veg) etableres under Rv. 22 Iseveien ved 

Snekkerstubakken. Rv. 22 skal forbedres og tilrettelegges for syklister og fotgjengere på 

strekningen mellom Dondern og Torvaldslyst 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 

Enden av GS-vegen er kurvet horisontalt fra profil 70 til 72.053, men dette kan optimaliseres i 

neste fase slik at vegen blir rettlinja ved kulvertenden. Det skal etableres en busslomme vest 

kulverten. Utvidelsen i forbindelse med busslomma medfører en varierende lengde på kulvert fra 

profil 79.193 (profillinje 77300). Denne varierende lengden er på det maksimale ca. 1,25 m.  

Dersom kulverten bygges av prefabrikkerte elementer vil endeelementet ved busslomma måtte 

spesialtilpasses. Dette vil gi økt kostnad. For å unngå spesialtilpassede endeelement, kan 

kulverten kan strekkes ut forbi busslommen slik at enden blir rett. Da må det etableres en bjelke 

langs veglinja for montering av rekkverk. 

Swecos anbefaling er å anvende prefabrikkerte elementer og plasstøpe enden av kulverten for å ta 

opp den varierende lengden, se Figur 2. I enden mot sør vil en krave plasstøpes for å sikre god 

innfesting av vingemurer, se Figur 2. Lengden som kan bygges av prefabrikkerte elementer er ca. 

7.9 m. Plasstøpte vingemurer etableres fra kulvertvegg til topp skråning. 

 

Figur 2: Skisse av kulvert med prefabrikkerte deler og plasstøpt del. 
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For å få tilstrekkelig fri høyde for vedlikeholdskjøretøy, vil vegoppbygningen på overliggende veg 

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

veg bygges opp med vegoppbygningen. Fri høyde i kulvert er satt til 3,325 m som sikrer 

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

senterlinja blir 9,958 m. 

GS-vegen er rettlinjet med en lengdefall på 0.29% på strekningen gjennom kulverten. Det er 

lavbrekk på begge sider for kulverten, og lengdefallet ivaretar eventuelt overflatevann. Det 

etableres kum på begge sider av vegen sør for kulverten, samt én kum på vegen nord for 

kulverten. Tverrfall (2%) gjennom kulverten tas opp med vegoppbygningen. 

Overgangsplater på hver side av kulverten må tilpasses utvidelsen i forbindelse med busslomme.  

For å oppfylle krav til utbredelse av rekkverk, vil vingemurene bli såpass lange at det anbefales å 

bygge støttemurer tilstøtende vingemurene. Støttemurene festes til vingemurene med en 

dybelforbindelse. Dimensjonene på vingemurer og støttemurer optimaliseres med en eventuell 

byggeplan. Brurekkverk kreves på begge sider av kulverten. Kantbjelkenes bredde er satt til 550 

mm da noen brurekkverkstyper krever dette. Bredden kan eventuelt minskes avhengig av valg av 

brurekkverkstype.  

3.3 Byggemetode 

Første steg vil være å grave ut byggegrop. Grunnet sprøbruddsmateriale i de stedlige massene 

kan skråningen ikke være brattere enn 1(vert.):2(hor.). Avhengig av hvilket alternativ for plassering 

av omkjøringsvei, vil tiltak måtte iverksettes for utgraving av byggegrop. De ulike alternativene for 

plassering av omkjøringsveg er angitt i kapittel 2.2.  

Dersom alternativ 1 velges vil det måtte etableres støttemur eller lignende for å holde på 

skråningsutslaget i byggegropa ved omkjøringsveien. Muren må være ca. 2 m høy og ca. 15 m 

lang. Ved valg av alternativ 2 velges må det etableres en mur for å holde skråningsutslaget ved 

omkjøringsveien sør for kulverten. Muren må være ca. 1.3 m høy og ca. 15 m lang. Dersom 

alternativ 3 velges kan det graves ut uten ekstra tiltak, men beslaget på parkeringsarealet til Rema 

1000 (gnr./bnr./fnr. 1048/11/12) på sørsiden vil være større enn for de andre alternativene. 

Konstruksjonsmessig er det ikke stor forskjell på alternativ 1 og 2, men arealbeslaget og 

kostnadene er større for alternativ 2. Sweco anbefaler alternativ 1 da det anses som det mest 

hensiktsmessige med tanke på kostnad, arealbeslag og gjennomførbarhet. 

Byggemetoden vil omfattende følgende:  

1. Grave ut byggegrop og etablere UK byggegrop. Legge drensrør og fylle opp til UK 

magerbetongplate. Utstøping av armert magerbetongplate. Kabler i grunn må håndteres og 

sikres.  

2. Elementer plasseres og spennes opp. 

3. Plasstøping av kulvertende 

4. Plasstøping av vinge- og støttemurer, samt kantbjelker. 

5. Omfylling av kulvert og etablering av overgangsplater. 

6. Vegoppbygning legges. 



   

 
 

RAPPORT SIDE 9 AV 12  

 

 
 

3.4 Fundamentering 

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

at løsmassemektigheten varierer mellom 11-15 m. Den øverste meteren er matjord eller fyllmasse. 

Derunder ligger det ca. 2,0 m tykt lag av sandig siltig leirig materiale. Laget er løst til middels fast. 

Under dette laget ligger det et bløtt lag av siltig leire. Mektigheten er ca. 3-5 m. Derunder ligger det 

faste masser, antagelig morene, ned til fjell. 

Laboratorieanalyser tyder på at leiren på 4,15 m dybde er et sprøbruddsmateriale. Utgraving av 

byggegrop må utføres med helning lik eller slakere enn 1(vert.):2 (hor.). På konstruksjonsmøte 

14.05.19 opplyste Statens Vegvesen at grunnvannstanden er tilstrekkelig lav til at man unngår våt 

byggegrop. Kulverten fundamenteres på en 10 cm tykk armert magerbetongplate over et 10 cm 

tykt pukklag av 8-22 mm fraksjon. Kulverten må isoleres mot frost da stedlige masser er telefarlige. 
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4 Kostnader 

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

kulverten går i profil 531.313 og profil 534.182. Kostnadsoverslag er vist i vedlegg 1 og er basert på 

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

Entreprisekostnader til kulverten er anslått til: 3 950 000,- 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. 
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6 Vedlegg 

Vedlegg 1: Kostnadsoverslag 

Vedlegg 2: K201 Kulvert Snekkerstubakken. Oversikt 

 

 



Snekkerstubakken - Sarpsborg kommune Dato : 30.06.2019

Prosjekt:          Rv.111 Hafslund - Dondern

Konstruksjon:  K201 Kulvert Snekkerstubakken

Brudata:          Prefabrikert kulvert, lysåpning 5,0x3,525 m. Lengde = ca. 10 m

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

  

Kulvert

84.2 Forskaling m2 410 1 000 410 000

84.3 Armering t 21 15 000 315 000

84.4 Betongstøp m3 160 2 200 352 000

84.7 Monteringsferdige betongelementer m2 69 8 000 552 000

87.1 Fuktisolering, membran m2 260 500 130 000

Sum 1 629 000

Byggegrop

81.1 Gravearbeider over vann m3 1 500 200 300 000

81.5 Masser under og inntil konstruksjoner over vann m3 1 300 350 455 000

81.8 Frostisolasjon, fiberduk etc. m2 500 150 75 000

84.1 Stilas m3 50 400 20 000

84.4 Magerbetong m2 90 500 45 000

Sum  895 000

Annet

Asfaltering bru m2 55 500 27 500

Kjøresterkt brurekkverk m 50 5 500 275 000

Sum annet 414 500

Sum mengdeoppsett 2 940 000

Uspesifisert 12 % 352 800

SUM ENTREPRISEKOST EKS. MVA., RIGG OG DRIFT  3 292 800

SUM pr. m2 (5.5 m x 10 m) 55 m2 59 900

SUM pr.lm. 10 m 329 300

Rigg og drift 20 % 658 560

SUM ENTREPRISEKOSTNADER EKS. MVA. 3 951 360

SUM pr. m2 (5.5 m x 10 m) 55 m2 71 900

SUM pr.lm. 10 m 395 200

  3 950 000AVRUNDET
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