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Generelt
Beliggenhet og eksisterende situasjon
04‐0244 Tunna bru ligger i Tynset kommune langs rv. 3. Dagens bru ble bygd i 1950, er 41,3 meter
lang og har underliggende fagverk i stål. Brua er smal med en føringsbredde på 6 meter og en
totalbredde på 6,8 meter.
I tillegg til at brua ikke tilfredsstiller dagens krav til funksjon, spesielt i forhold til bæreevne og
trafikksikkerhet, er brua i en generell dårlig teknisk tilstand. Brua som har vært planlagt skiftet ut i
lenger tid preges av store skader på elementer i betong og korrosjonskader på fagverket i stål.
Det er med bakgrunn i dette bestemt at det skal bygges en ny bru i stedet for at det gjennomføres en
kostbar oppgradering / rehabilitering av eksisterende bru.
I ny veglinje vil det være aktuelt å legge inn flere mindre konstruksjoner for å håndtere kryssende
bekker samt erstatte fylling for veg som potensielt kan ha problemer med stabilitet.
I denne planfasen er det identifisert 4 bekkekryssinger som kan ha behov for et større
vanngjennomløp enn en vanlig stikkrenne. En av disse ligger i forbindelse med en større vegfylling
som potensielt kan få stabilitetsutfordringer uten kompliserte og fordyrende tiltak. For å unngå

denne utfordringen er det vist en løsning hvor fylling og kulvert er erstattet med ei 3‐spenns bru i
stedet. De tre resterende bekkekryssingene bygges med kulverter hvor tverrsnitt, plastring og
innløpskonstruksjon dimensjoneres i byggeplanfasen i henhold til vannlinjeberegninger og omtales
ikke videre i denne rapporten.
Arbeidet med forprosjektet er utført av følgende personer:
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Geoteknisk rapport nr. B11298‐GEOT‐1 for RV3 Tunna bru, Lonåsen. Juni 2020
Geoteknisk notat nr. 10156‐GEOT‐1. Rv 3 Tunna bru med tilstøtende veger. Befaring tema
grunnforhold 7062018
Tegninger fra eksisterende vegbru utarbeidet 1946‐1950.
Digitalt kart
Flomberegninger fra NVE utført juni 2020
Forprosjekt for reguleringsplan RV3 Tunna bru. September 2019

Forutsetninger
Belastninger
Belastninger i henhold til NS‐EN 1991‐2:2003 + NA:2010 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del
2: Trafikklast på bruer.
Overslagsberegninger for hovedkomponenter er basert på lasttilfelle LM1 fra standarden.

Grunnforhold
Sammendrag fra geoteknisk rapport som gjelder ny Tunna bru:
Østsiden: Det er relativt korte dybder til antatt berg, mellom 1,1 – 5,2 meter. Løsmassene har høy
sondermotstand i de fleste punkter, men enkelte punkter har et lag med lav til middels
sondermotstand.
Vestsiden: Dybde til antatt berg varierer mellom 3,7 – 6,4 meter. Løsmassene består av relativt faste
masser, men enkelte punkter har også lag med lav sondermotstand. Dette laget har varierende
mektighet, størst i borpunkt 19 (ca. 3 meter mektighet). Massene over dette laget i punkt 19 var
for fast til at det var mulig å ta opp prøver under 1,5 meter dybde. Det var stort sett nødvendig
med både spyling og slag for å trenge gjennom massene i alle punkter.

FIGUR 1. OVERSIKT BORPUNKTER VED NY TUNNA BRU

Sammendrag av geoteknisk rapport som gjelder 3‐spenn bru ved profil 1400 – 1430:
Antatt berg er påtruffet mellom 2,2 – 5,8 meters dybde. Løsmassene består i hovedsak av faste
masser i toppen, over et lag med middels til lav sondermotstand over berg. Noe variasjon i
løsmassene forekommer, og i noen borpunkt er det fastere masser som krever spyling og slag
for å trenge gjennom.

FIGUR 2. OVERSIKT BORPUNKTER VED 3‐SPENNS BRU

Trafikkavvikling i byggeperioden
Bygging av konstruksjoner kommer ikke i konflikt med eksisterende trafikk

Hovedalternativer for ny bruløsning over Tunna
Ny bru vil ligge relativt høyt over elva og ha stor klaring til flom og isgang i elverommet. Kombinert
med en rett linje i horisontalplanet gir det rom for både underliggende bæring og overliggende
bæring for brua. I forprosjektet for brua er det sett på alternativer med underliggende bæring i form
av sprengverkskonstruksjoner i flere spenn og bjelke/søyle konstruksjon i 4 spenn. Det er også sett
på en 3‐spennsløsning i form av en overliggende bueløsning hovedspennet og to enkle sidespenn.
For alle alternativer er det lagt til grunn en skråningshelling på 1 til 1.5, samt at det skal legges til
rette for at vilt og mennesker skal kunne bevege seg på tørr grunn langs elvekant utenom
flomsituasjoner. På østsiden legges det til rette for å få tilgang til jorde med en sti med bredde 4
meter. Total lengde på bruplata for alle alternativer basert på disse forutsetningene er omtrent 110
meter.
For alle alternativer er det i utgangspunktet valgt å se på brudekker i betong med slitelag av asfalt.
Siden Riksveg 3 er stamvei mellom Oslo og Trondheim med en stor andel tungtrafikk, samt at det er
liten mulighet for lokal omkjøring vil et betongdekke være en kjent løsning som gir lav usikkerhet i
forhold til oppetid. Et alternativ til betongdekke er et oppspent limtredekke. Det eksisterer ikke
mange eksempler på limtredekker i bruer som ligger i stamvegnettet, men ett eksempel er Åsta bru
som ligger i samme vegstrekning som Tunna bru (Rv. 3). Åsta bru har omtrent tilsvarende lengde
som er aktuell for Tunna bru. Åsta bru har et limtredekke som ble etablert i 2014 og som pr i dag
fungerer bra. Det er allikevel viktig å få evaluert erfaringene fra denne brua før det blir aktuelt å
benytte limtredekke for ny Tunna bru. Brua kan også gjennomføres med bruk av stål både i
bærekonstruksjon og dekkeløsning. I forprosjektet er det lagt opp til å benytte limtre i
hovedbæringen for alle alternativer med unntak av løsning med 5 akser og fundament i elva. For en
slik løsning vil det normalt være mest aktuelt å gjennomføre hele brua i betong.
Hva som blir endelig løsning i forhold til materialvalg for ny Tunna bru vil være en funksjon av
investeringskostnader, vedlikeholdskostnader og miljøvennlighet. I tillegg vil en risikovurdering i
forhold til anleggsgjennomføring, funksjon i driftsperioden og generell oppetid ligge til grunn for
endelig valg.
For alle løsninger gjelder at de kan gjennomføres uten bruk av fugekonstruksjoner. Omfang av bruk
av lager vil avhenge av fundamenteringsløsninger og fare for setninger. Ved fare for setninger vil det
være behov for å kunne jekke brua for å kompensere for setninger.

Beskrivelse av de ulike alternativene
Sprengverkskonstruksjon
Generelt
Fordeler:
For en løsning med underliggende bæring med et brudekke i betong vil elementer i tre være mindre
utsatt for klimapåkjenninger enn ved en løsning med overliggende bæring. Generelt er det ingen
bærende elementer over brudekket som krever vedlikehold. Underliggende sprengverkskonstruksjon
kan gi mulighet for å støpe betongdekke uten reis på fylling ut i elva. Noe behov for fylling i elva vil
det trolig uansett være på grunn av oppstillingsplass for kraner for å løfte ut bærende
konstruksjoner. Sprengverksløsninger gir mulighet for å unngå å bygge fundament ute i selve elva.
Ulemper:
Sprengverksløsninger gir horisontale krefter i fundamenter som gir noe større kompleksitet
sammenlignet med løsninger med rene vertikale søyler

FIGUR 3. OPPRISS AV ALTERNATIV MED BRUK AV SPRENGVERK I LIMTRE

FIGUR 4. 3D ILLUSTRASJON AV ALTERNATIV MED SPRENGVERK I LIMTRE

Konstruksjonsløsning
Av sprengverksalternativene som er vurdert er en 5 spenns sprengverksbru med 4 fundamentakser
og V‐søyler som vist i illustrasjonen i figur 3 og 4 funnet å være mest aktuell. Illustrasjonen i figur 5
viser en mulig variant. I akse 1 og 4 ligger fundamentene i fylling og det er i denne planfasen ikke tatt
stilling til om det bør benyttes direktefundamentering eller peleløsning. For fundamenter i akse 2 og
3 benyttes søyler i betong til et nivå som er høyrere enn nivå for 200 års flom. Fra dette nivået
benyttes skrå søyler i limtre i V‐Form som møter underliggende langsgående bjelker i limtre.
Brudekket som ligger an på limtrebjelkene utføres i betong. I 3D illustrasjonen er det vist skjeve akser
i forhold til veglinja. Det vil være aktuelt å se på muligheten for å bygge rette akser i forhold til
veglinja som vist i figur 6 for å redusere kompleksiteten på bærende konstruksjon. Betongdekket kan
spennes opp i lengderetningen for å ta opp de interne horisontale kreftene som oppstår på grunn av
de skjeve søylene.

FIGUR 5. VARIANT AV SPRENGVERKSLØSNING

FIGUR 6 PLANSKISSE AV FUNDAMENTER UTEN SKJEVHET

Figur 7 viser en prinsippskisse for hvordan
tverrsnittet og bæresystem kan bygges opp
med limtre og betong. Betongdekket kan hvile
på limtredragere uten samvirke eller virke i
samvirke med limtredragere. Brua må stives
av sideveis og det er ikke tatt stilling til
hvordan dette kan gjøres i detalj utover å
vurdere flere prinsipper. Figur 7 viser en mulig
avstiving som ligger i plan med søylene. Figur
8 viser en mulig løsning hvor en stor del av
avstivingen sideveis vil tas opp av
betongdekket, og hvor søylene i akse 2 og 3
fundamenters på et felles fundament.
Horisontalkrefter fra bremselaster i bruas
lengderetning tas opp av endeskjørtene i hver
ende. Krefter fra vindlast tas opp av ensidige
lager eventuelt via monolittisk kobling mellom
dekke og søyler/fundament.
FIGUR 7. SKISSE AV TVERRSNITT. SØYLER OG DRAGERE
I LIMTRE. DEKKE OG FUNDAMENTER I BETONG

FIGUR 8. ALTERNATIVT SYSTEM FOR SØYLER MED FELLES FUNDAMENT

Byggemetode
Brua kan etableres på reis fra en midlertidig fylling med en fri åpning som dimensjoneres for
minimum å kunne håndtere en flom med 50 års returperiode. Alternativt kan løsningen gi mulighet
for å bygge brua uten bruk av vesentlige midlertidige fyllinger i elva. Det vil uansett være behov for
noe fylling i forbindelse med etablering av fundamentene, samt eventuell oppstillingsplass for kran.
Ved anleggsgjennomføring i perioder på året hvor det erfaringsmessig kan være fare for isgang
pålegges entreprenør å gjennomføre en risikoanalyse og utforme en beredskapsplan for å håndtere
risikoen. Den midlertidige fyllingen vil kunne ligge i inntil ett år etter etablering.

Risikovurdering
Spesielle risikoelementer som inngår ved bygging av sprengverksbrua er:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Arbeid i høyden.
Kranløft
Arbeid over vann
Flom
Grunnvannstand ved flom
Håndtering av kreosotimpregnert tre i byggefasen
Eventuelt stillas for betongdekke og vann/flom

Nettverksbuebru
Generelt
Fordeler:
Relativt utprøvd system, også med limtre i buer. Krever ikke fundamenter i elva og gir ikke
horisontale krefter. Lite påvirket av flom og isgang. Enkel kraftgang.
Ulemper:
Siden veglinja ligger relativt høyt over elva vil en overliggende bæring virke noe mer massiv enn
underliggende bæring. Buer og stag vil være mer utsatt for klimapåkjenninger enn løsninger med
underliggende bæring. Vanskeligere å bygge brua uten å ha midlertidige fyllinger i elva sammenlignet
med sprengverksløsningen. Løsningen krever at søyler i søylepar står med en relativt stor avstand.
Det gjør det vanskeligere å unngå skjeve akser.

FIGUR 9. OPPRISS AV ALTERNATIV MED BRUK AV NETTVERKSBUE I LIMTRE

FIGUR 10. 3D ILLUSTRASJON AV ALTERNATIV MED NETTVERKSBUE I LIMTRE

Konstruksjonsløsning
Nettverksbuebrua består av et betongdekke hengt opp via stålstag i en overliggende
buekonstruksjon. Buene utføres i tre. Buene kan utføres uten egen vindavstiving mellom buene.
Brudekket virker i hovedspennet som strekkbånd for å ta opp horisontalkrefter fra «buesparket».
Horisontalkrefter fra bremselaster i bruas lengderetning tas opp av endeskjørtene i hver ende.
Krefter fra vindlast tas opp av ensidige lager, eventuelt via monolittisk kobling mellom dekke og
søyler/fundament.

Byggemetode
Landkar etableres før eller samtidig med at reis for brudekket etableres. Reis etableres på fylling og/
eller midlertidige peler. Dekket støpes uavhengig av buekonstruksjonen og spennes opp. Mye av
montasjen av buene inkludert knutepunkter kan utføres i fabrikk og buene fraktes deretter til
brustedet i for eksempel 3 deler. Delene kan enten heises inn med mobilkran fra brudekket eller fra
fylling. Buene må midlertidig avstives inntil man har fått montert stagene.
Brudekket bygges med overhøyde slik at stag, med unntak av stagene nærmest opplagrene, kan
henges inn i ferdige lengder. Stag nærmest opplagrene spennes opp til korrekt lengde. Brudekket
jekkes ned, og reisen sammen med resterende forskaling fjernes. Alle stag kontrolleres i forhold til
teoretisk kraft og justeres ved behov.

Risikovurdering
Spesielle risikoelementer som inngår ved bygging av nettverksbuebrua er:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Arbeid i høyden.
Kranløft
Arbeid over vann
Flom
Grunnvannstand ved flom
Håndtering av kreosotimpregnert tre i byggefasen
Stillas for betongdekke og vann/flom

Bjelke‐/søylekonstruksjon
Generelt
Fordeler:
Brukonseptet vist i figur 11 er en kjent og utprøvd konstruksjon utført i betong. Det er generelt ingen
bærende elementer over brudekket som krever vedlikehold.
Ulemper:
En bjelke/søyle konstruksjon i betong i 4 spenn vil medføre behov for ett fundament midt i elva som
må dimensjoneres for islaster. For øvrige alternativer er det ikke fundamenter som kommer i
berøring med elvestrengen ved normalvannstand. Fordeler ved å unngå fundamenter i elva er blant
annet større robusthet i forhold til laster fra eventuell is og isgang som kan bygge seg opp mot
fundamenter som står i selve elvestrengen samt redusert behov for tiltak i selve elvestrengen i
anleggsperioden. Bruk av bare betong gir større klimaavtrykk enn løsninger med bæring i limtre.

FIGUR 11. 3D ILLUSTRASJON AV 4 SPENN BETONGBRU MED FUNDAMENT I ELVA

FIGUR 12. SKISSE AV MULIG ALTERNATIV TIL 4 SPENNSBRU MED BÆRING I FORM AV HENGVERK I LIMTRE

Konstruksjonsløsning
Løsningen vist i figur 11 viser en 4 spenns platebru i betong med to endespenn på 24 meter og to
hovedspenn på 30 meter. Det er vist 5 fundamentakser. Detaljer for fundamentering i endeakser er
ikke vist. Det kan være søyler forankret til berg eller søyler på direktefundamenterte såler på
komprimerte masser. Figur 12 viser en alternativ løsning med hengverk i limtre som gir samme

spenninndeling og som gjør det mulig å unngå fundament i elva. Løsningen vil ha mye av de samme
fordelene som sprengverksløsningen i limtre, men noe større kompleksitet i knutepunkt som skal
overføre strekkrefter.

Byggemetode
For å etablere fundamentet i elva legges det ut en fylling for å få tilgang for maskiner. Støp av dekke
kan utføres på en reis fundamentert på midlertidig fylling i elva. Eventuelt kan det etableres
gitterdragere som henges inn på søylene og som virker som understøttelse for forskalingen og støp
av betongdekke.

Risikovurdering
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Arbeid i høyden.
Kranløft
Arbeid over vann
Flom
Grunnvannstand ved flom
Stillas for betongdekke og vann/flom
Fundament i elv øker gjennomføringsrisiko i forhold til vannhåndtering, flom og isgang

Konklusjon og tilråding
Basert på alternativsvurderingene og kunnskapsnivået i denne planfasen anbefales det å gå videre
med løsning med underliggende sprengverk i limtre og dekke og fundamenter i betong. Med en
relativt stor høyde over vannspeilet ligger det spesielt godt til rette for underliggende bæring. Det er i
dette tilfellet valgt sprengverk eller vertikale søyler. En løsning som også kunne vært vurdert er bruk
av underliggende buer i limtre. Siden grunnundersøkelsene viser løsmassemektighet på opp mot 6
meter, er det valgt å se på løsninger som gir relativt lave horisontale krefter som greit kan tas opp i
form av friksjon mellom såler og løsmasser. Fundamentering av underliggende buer bør være direkte
mot fjell.
Underliggende bæring gir også en bedre klimabeskyttelse av bærende struktur og enklere
vedlikehold enn overliggende strukturer.
Siden det i dette tilfellet ikke er opplagt billigere å benytte fundamenter i elva er det valgt å ikke gå
videre med flerspenns platebru i betong. Dette fordi et fundament midt i elva øker både
gjennomføringsrisiko i byggefasen i forhold til flom og isgang, og risiko i driftsfasen knyttet til erosjon
og isgang i elva.
Sprengverket slik det prinsipielt er vist i figur 3 gjør det mulig å etablere brudekke uten bruk av reis
for forskaling av brudekke og åpne for å kunne bruke prefabrikkerte plateelementer som forskaling
som legges ut i forkant av støp. Dette kan bidra til å redusere kostnader og byggetid.
Bærestruktur kan utføres både i limtre og stål, eller i en kombinasjon. Elementer i stål som ikke
slisses i limtre og som ligger beskyttet under brudekket anbefales utført med ubehandlet rusttregt
stål på grunn av reduserte bygge kostnader, lavere vedlikeholdskostnader og lavere klimaavtrykk enn
konvensjonelt stål som overflatebehandles. Siden tre vurderes å ha lavest klimaavtrykk, har lav

egenvekt og på lik linje med rusttregt stål kan utføres tilnærmet vedlikeholdsfritt anbefales det å
benytte limtre i hovedbæringen for brua. Knutepunkter utføres i stål.

3 spenns bru i profil 1400‐1430
Vurdering av alternativer
Formålet med å legge inn ei bru i profil 1400‐1430 er å erstatte fyllingsbehov samt krysse en bekk.
Terrenget er relativt bratt, spesielt nedenfor vegen mot elva. Løsmassemektigheten varierer mellom
2 og 6 meter. Det ligger ikke til rette for bruk av direktefundamentering mot berg, men det kan være
aktuelt med direktefundamenterte fundamenter mot løsmasser. En løsning kan være en
konstruksjon utført som kulvert eller rammekonstruksjon med lange vinger/støttemurer mot elva. På
grunn av løsmassemektigheten og det skrånede terrenget anbefales ikke en slik løsning. I stedet er
det i forprosjektet vist en 3 spenns betongplate løsning. Endelig fundamentering avklares i
byggeplan, men i tillegg til direktefundamentering mot løsmasser kan det være aktuelt å benytte
stålkjernepeler boret ned i berg som bærer fundamentsåler i betong. Med en fri høyde under brua på
ca 2,5 til 3,5 meter vil også brua gi mulighet for passasje for vilt.

3 spenns platebru i betong
Konstruksjonsløsning
Løsningen vist i figur 13 til 15 viser en 3 spenns slakkarmert platebru i betong med to endespenn på 9
meter og ett hovedspenn på 12 meter. Detaljer for fundamentering er ikke vist.

FIGUR 13. OVERSIKT BRU

FIGUR 14. BRUA SETT FRA NEDSTRØMS SIDE

FIGUR 15. BRUA SETT FRA OPPSTRØMS SIDE

Byggemetode
Brua kan plasstøpes på reis direkte fra bakken.
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