
Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma
Forprosjekt konstruksjoner i A2
Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma

Kommune: Fet

Region øst
Oslo kontorsted
20.10.2016

KOMMUNEDELPLAN



  

 
 

 

 

 

Sweco   

 

re
p
o
0
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
3
-0

6
-1

4
 

  



  

  

 
 
 

 
 

RAPPORTRAPPORT 

22.08.2016 

 

 

 

 

HKA p:\141\258321 rv 22 kryssing av glomma - kdp med ku\08 rapporter - notater\01 rapporter\konstruksjon\fagrapport konstruksjoner - trasealternativ 
a2.docx 
 

 

RAPPORT  
 

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 

03 258321 22.08.2016 

Kunde: 

Statens Vegvesen Region Øst 

Rv. 22 – Garderveien – Kringen 
Veglinje 60000 - Traséalternativ A2 

Kommunedelplan 
Skisseprosjekt konstruksjoner  

Sammendrag: 

På oppdrag fra Statens vegvesen Region Øst er det utarbeidet skisseprosjekt 
konstruksjoner i forbindelse med ny kommunedelplan for ny rv. 22 mellom Garderveien 
og Kringen. Denne rapporten omhandler konstruksjonene tilknyttet veganlegget for 
veglinje 60000, traséalternativ A2. Rapporten er utarbeidet av Torbjørn Valnes og Kjetil 
Rørvik i samarbeid, med Torbjørn Valnes som fagansvarlig konstruksjoner. 
 
Det er valgt robuste løsninger med kjente og egnede brutyper som gir et representativt  
kostnadsbilde. 
 
For hovedkrysningen av Glomma er det valgt å tegne ut et alternativ med stålkassebruer. 
 
Oversikt og kort beskrivelse av konstruksjonene finnes i kap. 2.  
 
Det er gitt en nærmere beskrivelse av konstruksjonene i kap. 3. 
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1 Forord 

På oppdrag fra Statens vegvesen Region Øst har Sweco Norge AS laget planer for ny 

veg på strekningen Garderveien og Kringen ved Fetsund i Fet kommune. Dette arbeidet 

er gjort i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for ny rv. 22 på denne 

strekningen.  

Det er planlagt flere ulike vegløsninger på strekningen. Denne rapporten tar for seg 

konstruksjonene på traséalternativ A2, der kryssing av Glomma ligger sør for 

eksisterende vegbru. 

Rapporten beskriver og vurderer konstruksjonene på strekningen. Støttemurer og andre 

mindre konstruksjoner er ikke vurdert i denne rapporten, da det ikke synes 

hensiktsmessig å gå ned på det detaljnivået i denne planfasen. 

 

 

Oslo 22.08.2016 

 

 

Torbjørn Valnes 

Fagansvarlig konstruksjoner  
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2 Innledning 

2.1 Generelt 

På oppdrag for Statens vegvesen Region Øst utarbeider Sweco kommunedelplan for rv. 

22 mellom Garderveien og Kringen i Fet kommune. Flere traséalternativer utredes. 

Denne rapporten tar for seg konstruksjonene på traséalternativ A2, der kryssing av 

Glomma ligger sør for eksisterende vegbru. Vegstrekningen er ca. 3,0 km lang. ÅDT er 

estimert til >12000, vegtype er H7 og dimensjonerende hastighet for strekningen er 80 

km/t. 

Denne rapporten omhandler konstruksjonene som inngår langs strekningen. Dette er 

bruer i linje 60000, overgangsbruer, og kulverter. Oversikt over konstruksjonene er gitt i 

tabell 1.  

Løsninger og utforming av konstruksjonene er valgt av Sweco i samarbeid med Statens 

vegvesen Region Øst. Viste løsninger anses som et forslag til hvordan de forskjellige 

konstruksjonene kan løses. Alternative løsninger som er vurdert er nevnt under 

beskrivelsen av hver enkelt konstruksjon.  

Alle konstruksjonene er prosjektert i samsvar med gjeldende håndbøker fra Statens 

vegvesen og iht. relevante Eurokoder med nasjonale tillegg.    

 

Figur 1: Oversiktskart rv. 22 - Alternativ A2 

Arbeidet med konstruksjonene har vært utført parallelt med bearbeidelsen av 

veggeometrien og i samarbeid med øvrige fag. Målsetningen har vært å sørge for godt 

samspill ved valg av løsninger, i første rekke mellom veggeometri, landskap og 

konstruksjon. 
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Pr. rv.  22 

Veglinje 60000 
ID Navn/Sted Tegn.nr. Konstruksjon/Kommentar 

4830-4870 201 Hovinbakken bru K201-01 

Betongplatebru der rv. 22 krysser over  

fv. 279/Fetveien. Hovedspenn 22 m, total 

lengde 29 m. 

5140-5150 202 Hovinhøgda bru K202-01 

Buebru i limtre, med tverrspent limtredekke. 

Største spenn er 39,4 m, total lengde er 

49,8 m.  

5550 203 
Bru ved profilnr. 

5550 
K203-01 

Spennarmert betongplatebru. Spennvidder 

15,5 m + 25 m + 15,5 m. Total lengde 56 m. 

6319-6907 204 
Stålkassebruer 

over Glomma 
K204-01 

Parallelle stålkassebruer med varierende 

bredde. Typisk spennvidde på 90 m, total 

lengde 588 m.    

7077-7109 205 Bru ved pr. 7100 K205-01 

To stk. parallelle spennarmerte 

betongplatebruer. Spennvidder 3,25 m + 

25,6 m + 3,25 m. Total lengde 32,1m. 

7050-7100 206 Rampe for 

profillinje 64000 

K206-01 Spennarmert betongplatebru. Spennvidder 

17 m + 22 m + 22 m + 17 m. Total lengde 

78 m. 

7450 207 Kulvert ved 

profilnr. 7450 

K207-01 Betongkulvert for GS-veg under rv. 22. 

Kulvertlengde 24,9 m. 

Tabell 1: Oversikt konstruksjoner på strekningen rv.  22 Garderveien - Kringen - Alternativ A2 

 

2.2 Grunnlagsmateriale 

Prosjektet er basert på følgende grunnlagsmateriale:  

- Plan- og profiltegninger for veggeometri for ny rv. 22 – traséalternativ A2.  

- Kartgrunnlag.  

- Fagrapporter (geoteknikk, formingsveileder, naturmiljø).  

- Flomhøyde for 200-årsflom utarbeidet av NVE, oversendt på mail fra SVV 

31.05.2016 

- Relevante håndbøker fra Statens vegvesen (blant annet N400, N500, V499, 

V220) Gjeldene Eurokoder med nasjonale tillegg.   

- Prosjekteringsmøte og annen dialog med oppdragsgiver underveis i prosessen. 
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3 Beskrivelse av konstruksjonene 

3.1 K201 – Hovinbakken bru 

Generelt 

Eksisterende Hovinbakken bru rives, da den er for smal for ny vegtrasé. Det foreslås her 

en betongplatebru som spenner over fv. 279 og gang-/sykkelveg. 

 

Figur 2: Oppriss K201 

Konstruksjonsløsning 

Her foreslås to parallelle spennarmerte betongplatebruer med anslått hovedspenn på 22 

m. Bruene foreslås utført landkarløse, med vertikal bæring via stålrørspeler i to akser. 

Stålrørspelene føres rett opp til underkant bruplate, og utstyres med lager. Det kan også 

tenkes at pelene kan støpes monolittisk inn i bruplaten, og på denne måten unngå bruk 

av lager. Dette må undersøkes i neste planfase. Dersom det er ønskelig kan man tre 

kumringer på stårørspelene, for å gi flater i betong. Man kan også tenke seg at pelene 

kappes til et nivå under bakken, og at det etableres pelhoder med søyler på, men dette er 

detaljer som håndteres i neste planfase.  

Med sidespenn på 3,5 m på hver side gir det en total lengde på 29 m. Total bredde for 

begge bruene er 31,5 m. Bruplatene er anslått til ca. 1,0 m tykkelse. En slik platetykkelse, 

med et spenn på 22 m, krever relativt kraftig spennarmering, men er etter vår vurdering 

gjennomførbart. Platetykkelsen er valgt til 1,0 m for å få 4,9 m fri høyde fra underkant 

plate til underliggende veg.   

Frihøyde under brua tilfredsstiller krav iht. håndbok N100 til 4,9 m fri høyde. 

Fundamentering 

Bruene foreslås fundamentert på stålrørspeler til berg. Grunnboringer indikerer leirig 

grunn ned til bergnivå rundt ca. kote +124, ref. rapport C-637 fra Vegdirektoratet (1982). 

Samme rapport antyder sensitive masser, og vi har derfor valgt å foreslå en 
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fundamenteringsmetode som gir lite massefortrengning og liten økning i poretrykk i 

jordmassene.    

 

Kostnadsoverslag 

Erfaringstall viser at entreprisekostnad for betongbruer av denne typen er (eks. mva, inkl. 
rigg og drift): 
 
Betongplatebru:  ca. 25 000 kr/m2 
 
Med brudimensjoner B x L = 31,5 m x 29 m gir dette følgende prisestimater totalt for 
begge bruene (eks. mva, inkl. rigg og drift): 
 
Betongplatebruer:  ca. 23 mill. NOK 
 
Kostnadsestimater i denne planfasen vil ha en typisk usikkerhet på ± 25 %. 
 

3.2 K202 – Hovinhøgda bru 

Generelt 

Eksisterende bru vil bli for kort ved etablering av ny rv. 22, og denne må rives. Det 

foreslås en ny buebru i tre, med totallengde på 50 m. Brua skal benyttes primært for 

gang-/sykkeltrafikk, men dimensjoneres for vegtrafikk, da den også er adkomstveg til et 

gårdsbruk. Føringsbredde er anslått til 6 m, men kan justeres i neste planfase dersom det 

er nødvendig. 

 

Figur 3: Oppriss K202 - Hovinhøgda bru 

Konstruksjonsløsning 

Bruas hovedbæring foreslås som to parallelle treleddsbuer av limtre med en pilhøyde 

topp bue 4,5 m over brubanen. Fra buen går vertikale hengestag ned til oppsveiste 

tverrbærere som bærer brudekket. Brudekket består av et tverrspent limtredekke. De to 

buene føres ned til betonglandkar på hver side av rv. 22. 
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Denne bruløsningen er valgt her fordi den ikke krever søyle midt i hovedspennet. Et så 

langt spenn vil være vanskelig å lage i betong uten at det krever søyle midt i hovedfelt. 

En bruløsning med søyle midt i spennet vil være vanskelig å bygge med god 

trafikkavvikling under brua, og vil kreve endring av rekkverksføring og avstander til 

midtsøyle. En treleddsbue i limtre vil være fordelaktig å bygge, fordi store deler av brua 

kan prefabrikeres og montasje på brustedet vil gå relativt kjapt.  

Frihøyde under brua tilfredsstiller krav iht håndbok N100 til 4,9 m fri høyde. 

 

Fundamentering 

Brua direktefundamenteres på løsmasser. Geoteknikkrapport C-573A utarbeidet av 

Statens Vegvesen (1976) angir at det er relativt fast leire i området. Eksisterende bru på 

stedet er ifølge nevnte rapport anbefalt fundamentert direkte på løsmasser, derfor har vi 

valgt å benytte denne løsningen også for ny bru. Berg ligger 18-20 m under eksisterende 

terreng. 

 

Kostnadsoverslag 

Erfaringstall viser at entreprisekostnad for limtrebruer av denne typen er (eks. mva, inkl. 

rigg og drift): 

 
Buebru i limtre:  ca. 35 000 kr/m2 
 
Med brudimensjoner B x L = 50 m x 7 m gir dette følgende prisestimater for buebrua (eks. 
mva, inkl. rigg og drift): 
 
Buebru i limtre:  ca. 12 mill. NOK 
 
Kostnadsestimater i denne planfasen vil ha en typisk usikkerhet på ± 25 %. 
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3.3 K203 – Bru ved profilnr. 5600 

Generelt 

Avkjøringsveg fra rv. 22 opp til rundkjøring på nordsiden av rv. 22 krysser over 

hovedvegen. Her foreslås en betongplatebru i tre spenn. Over brua føres avkjøringsveg 

samt fortau for trafikk mellom bussholdeplasser på hver side av rv. 22. 

 

Figur 4: Oppriss K203 

 

Konstruksjonsløsning  

Brua foreslås utført som en spennarmert betongplatebru med 3 spenn på 15,5 m + 25,0 

m + 15,5 m. Total brulengde er 56 m. Føringsbredden over brua er foreslått til 9 m, og 

platetykkelsen er anslått til ca 1,0 m. I akse 1 og 4 er det landkar med lager, i akse 2 og 3 

foreslås søyler støpt monolittisk inn i bruplata.    

Frihøyde under brua tilfredsstiller krav iht håndbok N100 til 4,9 m fri høyde. 

 

Fundamentering 

Geoteknikkrapport C128 utabeidet av geoteknisk avdeling ved veglaboratoriet (1962) 

angir at det i området er mellom 2-10 m til berg under det som var eksisterende terreng 

før gammel rv. 22 ble anlagt. Ny bru vil ligge rundt pel 75 i rapporten fra 1962. Her angis 

berg til å ligge ca. på kote 70. Ny rv. 22 vil i dette området ligge ca. på kote 136. Det er 

med andre ord ikke samsvar mellom kote for berg i rapporten og anslått dybde til berg (2-

10 m).  

Vi har valgt å tegne ut en løsning med sålefundamentering i alle akser. Det er ikke påvist 

kvikkleire i området, men «fast mjelig leire med enkelte bløtere lag». Ytterligere 

grunnundersøkelser må utføres før endelig fundamenteringsmetode velges. 

 

Kostnadsoverslag 

Erfaringstall viser at entreprisekostnad for betongplatebru av denne typen er (eks. mva, 
inkl. rigg og drift): 
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Betongplatebru:  ca. 25 000 kr/m2 
 
Med en brulengde på 56 m og en bredde på 9 m gir dette følgende prisestimater for brua 
(eks. mva, inkl. rigg og drift): 
 
Betongplatebru:  ca. 13 mill. NOK 
 
Kostnadsestimater i denne planfasen vil ha en typisk usikkerhet på ± 25 %. 

3.4 K204 – Stålkassebru over glomma 

Generelt 

Ny trasé for rv. 22 krysser over Glomma ca. 50 m sør for eksisterende bru. Ny veglinje 

ligger tilnærmet parallelt med eksisterende veglinje. Ny bru vil ha en totallengde på 588 

m. For denne kryssingen kan det tenkes flere brutyper, men pga. lang bru, 

horisontalkurvatur på veien, og ønsket om å ikke berøre verneverdige Fetsund Lenser, 

foreslår vi ei stålkassebru. Ei kassebru i stål vil ha en relativt slank bruoverbygning, med 

god balanse mellom spenn og konstruksjonshøyde. Foreslått løsning fører ikke til inngrep 

i tømmerlenker eller påler i elva. Byggefasen er også vurdert, spesielt i forhold til 

fundamenter som ligger nær Fetsund Lenser. Dette er nærmere omtalt under avsnittet 

«Byggefase».

 

Figur 5: Oppriss og plan – K204 
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Konstruksjonsløsning 

Brua foreslås utført som to stålkassebruer med anslåtte spennvidder 74 m + 5 x 90 m 

+62 m = 588 m. Bruene bygges hver for seg fordi vegbanene ligger med varierende 

avstand til hverandre over Glomma.  

Samtlige opplegg utføres som avrundede søyleskiver. Akser for søyleskivene og 

bruspenn justeres slik at oppleggsaksene for de to bruene sammenfaller. Bygging av 

bruas søyleskiver og fundamenter er vurdert i eget avsnitt. 

Brukassens høyde er anslått til ca. 3,4 m og føringsbredde for de to bruene er 2 x 9 m. 

På østsiden av Glomma er det lagt inn på- og avkjøringsfelt. Bruenes bredde her vil være 

en del større, og godstykkelsen i tverrsnittet samt bredden på stålkassene må økes i 

bruas to mest østliggende spenn.    

 

Figur 6: 3D-skisse av tverrsnitt bruoverbygning 

Underkant av brukasser ligger godt over nivå for 200-årsflom, +106,60 m.o.h., så flom 

ansees som ikke problematisk for denne bruløsningen. 

Siktkrav er ivaretatt med tverrsnitt vist på tegning K204-01. 

For denne elvekryssingen kan det også tenkes betongkassebru. Typisk spennvidde for 

betongkassebru med tverrsnittshøyde på 3 m er 60 m. En betongkassebru vil derfor føre 

til flere fundamenter i elven, og det vil være vanskelig å unngå å berøre Fetsund Lenser i 

byggefasen. Dette har vært avgjørende for at vi anbefaler en stålkassebru her. Hva som 

faktisk er hensiktsmessig mtp. kostnader og byggemetode må avklares i en senere 

planfase. 

Det er også vurdert å legge lokaltrafikk inn på ny bru, og på denne måten få en 

trafikkavvikling som ikke er avhengig av eksisterende bru. Eksisterende bru har 

begrenset levetid igjen, og vil måtte oppgraderes eller det må bygges ny bru for 

lokaltrafikk om 20-30 år. Dette alternativet er av Statens vegvesen valgt å ikke tegne ut i 

denne planfasen, men alternativet vil vurderes i senere planfaser.  
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En annen bruløsning som er vurdert her er å ha et skråkabelspenn som spenner over 

Fetsund lenser i sin helhet fra akse 1 til midt mellom akse 3 og 4. Tårn for skråkabelbru 

ville da ha vært plassert i akse 1. Forankring av kabler i berg vest for tårn kan være mulig, 

men de geologiske forhold i området bak akse 1 må vurderes nærmere dersom man 

ønsker å gå videre med en slik bruløsning.  

 
Fundamentering 
 
Landkar i akse 1 kan direktefundamenteres på berg.  
 

Fundamentering for akse 2-5 gjøres med pelegrupper i Glomma. Det er usikre dybder til 

berg, men akustiske målinger antyder at berget ligger for dypt for å fundamentere med 

spissbærende peler. Friksjonsbærende peler er en mye brukt fundamenteringsmetode 

som kan være et godt valg her.  

På Glommas østside er det påvist kvikkleire, men her er det også relativt kort til berg, ref. 

tegning for eksisterende bru. Det er antatt at akse 6-8 kan fundamenteres på berg. 

Supplerende grunnundersøkelser bør gjennomføres i en senere planfase. 

Byggefase 

For stålkassebruer av denne typen vil det være rasjonelt å bygge seksjoner på et 

riggområde øst for elven. Seksjonene lanseres så ut ved hjelp av store jekker. Ved å 

bygge bruene på denne måten unngår man å berøre de vernede lensene i byggefasen. 

For å benytte en slik lanseringsteknikk er det fordelaktig å ha en veggeometri med rett 

horisontalgeometri, eller en konstant radius. Dersom denne byggemetoden velges bør 

man vurdere å endre litt på veggeometri i neste planfase. 

Det er valgt å se spesielt på fundament nær Fetsund lenser for å sikre at brua kan 

bygges uten inngrep i de vernede områdene. Akseinndelingen er forsøkt optimalisert for å 

unngå inngrep i lenseinstallasjonene. Fundamentet som vil ligge nærmest lensene, er 

fundament i akse 3. Fra fundamentkant til tømmerstokklenke i overflaten av elva er det 

målt ca. 10 m.  

Det foreslås følgende byggemetode for fundament nær Fetsund lenser: 

Det etableres en spuntkasse ca. 1 m på utsiden av fundament. Østlig og nordlig 

spuntvegger etableres først, før man peler 6 stk stålrørspeler gjennom elveoverflaten og 

ned til tilstrekkelig dybde. Gjenstående spuntvegger etableres og spuntkassen tettes. 

Spuntkassen avstives innvendig før den pumpes tom for vann. Løsmasser rundt peler 

graves/slamsuges vekk. Peler kappes og fundament armeres og støpes. Deretter 

etableres søyleskiver og spuntvegger fjernes. 

 
Kostnadsoverslag 
 
Erfaringstall viser at entreprisekostnad for stålkassebruer av denne typen er (eks. mva, 
inkl. rigg og drift): 
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Stålkassebruer:  ca. 40 000 kr/m2 
 
Med en overflate på ca. 12600 m2 gir dette følgende prisestimater for stålkassebrua (eks. 
mva, inkl. rigg og drift): 
 
Stålkassebruer:  ca. 510 mill. NOK 
 
Kostnadsestimater i denne planfasen vil ha en typisk usikkerhet på ± 25 %. 
 

3.5 K205 – Bru ved pr. 7100 

Generelt 

Rv. 22, profillinje 66000 og profillinje 67000 krysser over ravinedalen øst for eksisterende 

rundkjøring på østsiden av Glomma. 

 

Figur 7: Oppriss K205 

Konstruksjonsløsning 

Her foreslås to parallelle spennarmerte betongplatebruer med 3 spenn på 3,25 m + 25,6 

m + 3,25 m. Total brulengde er 32,1 m. Føringsbredden på den sørlige brua er 12,5 m, 

på den nordlige brua er føringsbredden varierende mellom 12,5m og 15, 7 m grunnet 

avkjøringsfelt. Platetykkelsen er 1,2 m. Stålrørspelene i akse 1 og 2 føres rett opp til 

underkant bruplate, og utstyres med lager. Det kan også tenkes at pelene kan støpes 

monolittisk inn i bruplaten, og på denne måten unngå bruk av lager. Dette må undersøkes 

i neste planfase. 

Frihøyde under brua tilfredsstiller krav iht håndbok N100 til 4,9 m fri høyde 

Fundamentering 

Bruene fundamenteres med peler. Geoteknikkrapport C599A av Statens vegvesen (1977) 

angir fast leire i området, og det er ikke boret til berg på brustedet. Rapport fra NGI 

(2006) angir at brustedet er i ytterkant av et område det er registrert kvikkleire. Boringene 

fra 1977 er avsluttet på ca. 20 m dybde. Det er påtruffet berg på ca. 20 m dybde nord for 
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brustedet og noe grunnere øst for brustedet. Supplerende grunnundersøkelser må 

utføres før endelig fundamenteringsmetode velges. Vi har tolket boringer vist i 

geoteknikkrapport C599A dithen at det er sannsynlig at man påtreffer berg på en slik 

dybde at friksjonspeler ikke er aktuelt her. Stålrørspeler er valgt her fordi vi tror det er det 

mest kostnadseffektive alternativet, da de kan føres rett opp til bruplaten, og dermed 

unngå pelhoder og søyler i betong. 

Kostnadsoverslag 
 
Erfaringstall viser at entreprisekostnad for betongplatebruer av denne typen er (eks. mva, 
inkl. rigg og drift): 
 
Betongplatebruer:  ca. 25 000 kr/m2 
 
Med et bruareal totalt for de to bruene på 880 m2 gir dette følgende prisestimater for 
bruene(eks. mva, inkl. rigg og drift): 
 
Ramper:  ca. 22 mill. NOK 
 
Kostnadsestimater i denne planfasen vil ha en typisk usikkerhet på ± 25 %. 
 

 

3.6 K206 – Rampe for profillinje 64000 

Generelt 

På sørsiden av rv. 22, sør for K205, skal veglinje 64000 føres ned i ravinedalen og inn 

under K206. For å få til dette foreslås det å legge veglinje 64000 på en betongbru/rampe.  

 

Figur 8: Oppriss – K206 

Konstruksjonsløsning 

Rampen utformes som en slakkarmert betongplatebru med spennvidder på 17 m + 22 m 

+ 22 m + 17 m. Total brulengde er 78 m, og platetykkelsen er anslått til 1,2 m. Samtlige 

opplegg utføres som søylepar.  
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Her er det også vurdert å fylle opp terrenget med lett fylling/jordarmert fylling. Dette synes 

ikke hensiktsmessig da området er en gammel rassone og det vil være vanskelig å 

verifisere skråningsstabilitet ved innføring av betydelig vekt på toppen av gammel 

rasskråning. Dette kan belyses ytterligere i neste planfase. 

Fundamentering 

Geoteknikkrapport C599A av Statens vegvesen (1977) angir fast leire i området, og det 

er ikke boret til berg på brustedet. Boringene i området er avsluttet på ca. 24 m dybde. 

Det er valgt å tegne ut en løsning med stålkjernepeler til berg, da vi tolker boringer i 

området dithen at det er sannsynlig at man treffer berg i en fornuftig dybde for en løsning 

med stålkjernepeler. Rapport fra NGI (2006) angir at brustedet er i ytterkant av et område 

det er registrert kvikkleire. For nærmer vurdering av fundamentering må man 

gjennomføre grundigere grunnundersøkelser på brustedet. 

Kostnadsoverslag 
 
Erfaringstall viser at entreprisekostnad for betongplatebruer av denne typen er (eks. mva, 
inkl. rigg og drift): 
 
Betongplatebruer:  ca. 25 000 kr/m2 
 
Med en brulengde på 78 m og en bredde på 9,5 m gir dette følgende prisestimater for 
rampene(eks. mva, inkl. rigg og drift): 
 
Ramper:  ca. 19 mill. NOK 
 
Kostnadsestimater i denne planfasen vil ha en typisk usikkerhet på ± 25 %. 

 

3.7 K207 – Kulvert pr. 7450 

Generelt 

Veglinje 63400 krysser under ny rv. 22 ved profil 7450. Veglinje 63400 er en gangveg 

som binder sammen bussholdeplasser på nord- og sørside av hovedvegen, og vegbanen 

har en bredde på 3,5 m.  

Konstruksjonsløsning 

Her foreslås kulvert med bredde og lengde B x L = 4,5 m x 24,9 m. Kulverten utformes 

med natursteinsmurer i forlengelsen av kulvertløpet for å ta opp nivåforskjeller i terrenget 

rundt kulverten. Frihøyde inne i kulvert tilfredsstiller krav iht. håndbok N100 til 3,1 m fri 

høyde.  

Fundamentering 

Kulverten antas fundamentert på løsmasser. Geoteknikkrapport C120A, Veglaboratoriet 

(1962), antyder leire i grunnen, men det er ikke påvist kvikkleire i området. 
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Figur 9: Lengdesnitt kulvert 

Kostnadsoverslag 

Erfaringstall viser at entreprisekostnad for betongkulverter av denne typen er (eks. mva, 
inkl. rigg og drift): 
 
Betongkulvert:  ca. 28 000 kr/m2 
 
Med kulvertdimensjoner B x L = 4,5 m x 24,9 m gir dette følgende prisestimater for selve 
kulverten (eks. mva, inkl. rigg og drift): 
 
Betongkulvert:  ca. 3,1 mill. NOK 
 
Kostnadsestimater i denne planfasen vil ha en typisk usikkerhet på ± 25 %. 
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4 Vedlegg 
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