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Innledning
I forbindelse med forprosjektarbeidet som startet opp i begynnelsen av 2018, har forskjellige
traséer vært vurdert med tanke på å finne ut hvilke korridorer som kan være aktuelle i det videre
planarbeidet. Utgangspunktet har dessuten vært å jobbe med BIM (Building Information Modeling)
og da i første omgang Prosjektbasert prosjektering og planlegging. Dette innebærer bl.a. at vi ikke
har produsert tradisjonelle tegninger, men jobbet i modell.

Eksisterende situasjon
Lonåsen og Tunna bru ligger i Tynset kommune, langs rv. 3 ca. 10 km nord for Motrøkrysset, kryss
med fv. 30 mot Tynset sentrum. Eksisterende bru er fra 1950 og har underliggende fagverk i stål.
Føringsbredden er kun 6,0m og rv. 3 har dårlig geometri inn mot brua med høybrekk fra sør med fall
ned til brua og over i lavbrekk på nordsiden. Tilstøtende veg, fv. 714 Lonåsvegen, har heller ikke
tilfredsstillende geometri.
ÅDT på rv. 3 er på 2 400 sør for Tunna bru og 2 200 nord for brua. Andel lange kjøretøy er pr. august
2019 på 35%.

Rammevilkår
Prosjektet ligger inne i handlingsprogrammet for riksveger 2018-21(23). Vegklasse H1 med
utbedringsstandard i h.h.t. ny HB N100 legges til grunn. Dette innebærer bl.a. 80km/t, 9m
føringsbredde og min. horisontalkurvatur på 225 m. Maks. stigning er 8%.
Vi vil likevel forsøke å legge til rette for en mulig fremtidig 90km/t veg, og da med min.
horisontalkurvatur på 400m og maks stigning på 6%, samtidig som det legges til rette for en fremtidig
videreutvikling/utbedring av vegen både nord for og sør for dette prosjektet.
Det skal legges til rette for modulvogntog.

Fig. 1. Tverrprofil på Rv. 3 i h.h.t. håndbok Veg- og Gateutforming - N100

Prosessen fram til i dag
Arbeidsgruppen hadde mange møter/workshops hvor diverse mulige traséer ble foreslått, justert,
forkastet, revurdert, og hvor man etter hvert satt med 6 traséer som grunnlag for mulige korridorer.

Følgende alternative korridorer ble nærmere vurdert;

Fig. 2. Vurderte alternative prinsipielle korridorer

Alt. 0+ Linja følger eksisterende trasé og det må bygges en interimsbru oppstrøms for å føre
trafikken over Tunna i anleggsperioden. Veglengde ny veg på rv. 3 er beregnet til 395 m, for
Fv. 714 Lonåsvegen med 205 m pluss ei ny bru på 85 m. Maks. stigning er på ca. 5,2%.
Alternativet vurderes videre p.g.a. at det følger eksisterende trasé.

Fig. 3. Alt. 0+.

Alt. 1

Ny trasé på øst- og nordsiden av eksisterende veg og ny bru bygges oppstrøms eksisterende
bru. Dette innebærer at dagens bru kan fungere som «interimsbru» i byggeperioden før den
rives etter at trafikken er ført over på den nye brua. Veglengde er beregnet til 1 580m for
rv. 3 og 150m for fv. 714 pluss 280m ny bru. Maks. stigning er på ca. 5%.
Dette alternativet siles ut grunnet høye kostnader.

Fig. 4. Alt. 1. Utgår.

Alt. 2

Ny trasé legges på vestsiden av eksisterende veg og ny bru bygges nedstrøms eksisterende
bru, men nært opptil denne. Dette innebærer at dagens bru kan fungere som «interimsbru» i
byggeperioden. Veglengde er beregnet til 970m for rv. 3 og 257m for fv. 714 Lonåsvegen
pluss 180m ny bru. Maks. stigning er på ca. 5%.
Dette alternativet siles ut grunnet høye kostnader, usikkerhet vedr. bygging av ny bru tett opp
mot eksisterende bru samt fare for utfylling i elva Tunna.

Fig. 5. Alt. 2. Utgår.

Alt. 3

Ny trasé legges på vestsiden av eksisterende rv. 3 og ny bru bygges nedstrøms eksisterende
bru, ca. 1km sør for denne. Ny riksveg vil fra sør og på østsiden av Tunna krysse over et
oppdyrket jorde, mellom to gardsbruk hvorav det ene er i daglig bruk. Dagens bru kan
fungere som «interimsbru» i byggeperioden. Veglengde er beregnet til 1 940m for rv.3 og
110m for fv. 714 Lonåsvegen pluss 90m ny bru. Maks. stigning er på ca. 3,6%. Løsningen gir
god linjeføring og mulighet for forbikjøring.
Dette alternativet vurderes videre p.g.a. kort bru med enkel konstruksjon som gir mulighet for
lengre veglengde innenfor en akseptabel kostnad.

Fig. 6. Alt. 3.

Alt. 4

Ny trasé legges på vestsiden av eksisterende rv. 3 og ny bru bygges nedstrøms eksisterende
bru, ca. 1,8km sør for denne. Dagens bru kan fungere som «interimsbru» i byggeperioden.
Veglengde er beregnet til 2 322m for rv.3 og 325m for fv. 714 Lonåsvegen pluss 100m ny bru.
Maks. stigning er på ca. 2,7%. Løsningen gir god linjeføring og god mulighet for forbikjøring.
Dette alternativet vurderes videre p.g.a. kort bru med enkel konstruksjon som gir mulighet for
lengre veglengde innenfor en akseptabel kostnad.

Fig. 7. Alt. 4.

Alt. 5

Ny trasé legges på vestsiden av eksisterende rv. 3 og ny bru bygges nedstrøms eksisterende
bru, ca. 400m sør for denne. Dagens bru kan fungere som «interimsbru» i byggeperioden.
Veglengde er beregnet til 970m for rv.3 og 240m for fv. 714 Lonåsvegen pluss 209m ny bru.
Løsningen har en meget krapp høyrekurve rett nord for brua, og ville vært aktuell dersom
man skulle gått rett inn i en tunell, noe som ikke vil være realistisk innenfor dagens signaler
om akseptable kostnadsrammer. Maks. stigning er på ca. 4,5%.
Dette alternativet siles ut p.g.a. store kostnader og horisontalkurvatur.

Fig. 8. Alt. 5. Utgår.
Etter at disse ble gjennomgått, hadde man fått et grovt bilde av kostnadene basert på veglengder og
brulengder og brutto kostnad pr. m veg med justering av type terreng, fjell/løsmasser m.v., samt
brukostnader ut fra type, lengde, vanskelighetsgrad samt riving av eksisterende bru, kunne det
foretas en siling. Man ble da sittende igjen med alt. 0+, 3 og 4.
Det er gjennomført en anslagsprosess på de gjenværende alternativene. Alternativ 0+ (ny bru i
eksisterende trasé), Alternativ 3 og 4 hvor ny bru krysser Tunna lenger ned/sør.

Vurdering av de aktuelle alternativene
Alt. 0+ Linja følger eksisterende trasé, men brua vil ligge høyere enn dagens for å bedre vertikalkurvaturen. Det må bygges en interimsbru oppstrøms for å føre trafikken over Tunna i
anleggsperioden.
Brua kan bygges i ett spenn med f.eks. stålkasse. På grunn av stor skjevhet i kryssingen over
elva, forutsettes lange og høye støttemurer med høyde opp mot 12 meter oppstrøms på
venstre og nedstrøms på høyre side. Dette krever mye sprengning for å få plass til bakfot på
støttemur.
Trasévalget krever også interimsbruløsning med maks spenn mindre enn 49,5 meter. Dette
krever høye fundamenter ute i elva, som sannsynligvis må tåle isgang og flom. Sidebratt
terreng medfører en relativ kompleks byggemetode med utskyvning med lanseringsnese og
motvekt. Totalt sett gir dette kombinert med trafikkavvikling, en komplisert brubygging med
høy risiko for kostnadsøkninger.

Fig. 9. Alt. 0+.
Oppsummering Alternativ 0+:
•
•
•
•
•

Veglengde rv. 3:
Veglengde fv. 714 (Lonåsen):
Lengde bru:
Maks stigning:
Kostnad/Ca. Løpemeterpris (kr/m):

395 meter.
205 meter.
85 meter.
5,2 %.
210 ‘ kr.

Konklusjon: Krevende brubygging. Det er behov for midlertidig trafikkavvikling via en ny
interimsbru som innebærer at en vesentlig andel av kostnadene går med til ikke varige
investeringer, noe som vil gi lav samfundsnytte i forhold til kostnadene, samt en meget høy
løpemeterpris. I tillegg knytter det seg stor usikkerhet til konstruksjonen og kostnadene til
både ny bru og interimsbruløsningen. Løsningen legger heller ikke spesielt godt til rette for
en senere videreføring nordover.

Alt. 3

Ny trasé legges på vestsiden av eksisterende rv. 3 og ny bru bygges nedstrøms eksisterende
bru, ca. 1km sør for denne. Ny riksveg vil fra sør og på østsiden av Tunna krysse over et
oppdyrket jorde, mellom to gardsbruk hvorav det ene er i daglig bruk. Dette innebærer at
dagens bru kan fungere som «interimsbru» i byggeperioden. Løsningen gir god linjeføring og
mulighet for forbikjøring.
Brua bygges i 3 spenn som f.eks. bjelke- eller platebru i betong direktefundamentert på fjell
(antatt kort avstand til fjell). Det medfører 11 m høy fylling på vestsiden og 8 m fylling på
østsiden. Lav kompleksitet og risiko.

Fig. 10. Alt. 3.

Oppsummering Alternativ 3:
•
•
•
•
•

Veglengde rv. 3:
Veglengde fv. 714 (Lonåsen):
Lengde bru:
Maks stigning:
Kostnad/Ca. Løpemeterpris (kr/m):

1 940 meter
110 meter + avlastet eksist. rv. 3
90 meter.
3,6 %.
75 ‘ kr.

Konklusjon: Enkel og rimelig brubygging gir mulighet for utbedring av en lengre vegstrekning.
Løsningen har god linjeføring og gir god mulighet for forbikjøring. Det er ikke behov for å
bygge en egen interimsbru. Forholdsvis lav løpemeterpris. Traséen legger imidlertid beslag på
noe landbruksareal.

Alt. 4

Ny trasé legges på vestsiden av eksisterende rv. 3 og ny bru bygges nedstrøms eksisterende
bru, ca. 1,8 km sør for denne. Dette innebærer at dagens bru kan fungere som «interimsbru»
i byggeperioden. Løsningen gir god linjeføring og god mulighet for forbikjøring.
Det må etableres en parallell driftsveg for atkomst til skogteigene på oversiden av vegen på
grunn av bratt sideterreng. Kostnader et tatt med i anslaget.
Brua bygges i 3 spenn som f.eks. bjelke- eller platebru i betong, direktefundamentert på fjell
(antatt kort avstand til fjell). Det medfører 13 m høy fylling på vestsiden og 10 m fylling på
østsiden. Lav kompleksitet og risiko.

Fig. 11. Alt. 4.

Oppsummering Alternativ 4:
•
•
•
•
•

Veglengde rv. 3:
Veglengde fv. 714 (Lonåsen):
Lengde bru:
Maks stigning:
Kostnad/Ca. Løpemeterpris (kr/m):

2 322 meter
325 meter + avlastet eksist. rv. 3.
100 meter.
2,7 %.
72 ‘ kr.

Konklusjon: Enkel og rimelig brubygging gir mulighet for utbedring av en lengre vegstrekning.
Løsningen har god linjeføring og gir god mulighet for forbikjøring. Det er ikke behov for å
bygge en egen interimsbru. Alternativet har liten stigning og lav løpemeterpris.

Anbefaling
Prosjektgruppa anbefaler bygging av alternativ 4.
Dette alternativet legger til rette for en fremtidsrettet videreføring i neste byggetrinn. Ca. 2,3 km ny
veg med en geometri som gir en oversiktlig og sikker veg. Geometrien åpner for en normert
forbikjøringsstrekning
Alternativ 4 har den laveste løpemeterprisen av alternativene, dvs. mest veg for pengene.
Alternativet gir muligheten for å bygge mens trafikken går på eksisterende veg uten store
tilpassinger. Dette gir en økonomisk gevinst.
Alternativet har en geometri som gir en relativt lav stigning (2,7 %). Noe som reduserer utslipp fra
kjøretøy.
Dyrket mark berøres ikke i dette alternativet.

Fig. 12. Anbefalt forslag – alternativ 4.
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