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1 Innledning 

1.1 Generelt 

På oppdrag fra Statens vegvesen Region midt har Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen Trondheim AS utført 

forprosjekt for konstruksjoner i forbindelse med prosjektet Hovedsykkelveg Gildheim-Leangen og 

Lilleby i Trondheim kommune i Trøndelag. 

Oversiktsbilde over planområdet (dagens situasjon og planlagte/eksisterende hovedsykkelveger) er gitt 

i figurene nedenfor. 

 

Figur 1 Oversiktsbilde, dagens situasjon og planlagt GS-veg 
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Den nye planlagte hovedsykkelvegen vil skape en forbindelse mellom to eksisterende 

hovedsykkelvegruter mot sentrum.  

Ny bru over jernbanen er planlagt utført i to spenn, med en lengde på ca. 65 m. Brua går over 5 

eksisterende jernbanespor ved Leangen stasjon. Den er planlagt bygget i rustfritt stål, for å minimere 

behov for fremtidig vedlikehold over jernbanen. Brua lander i et T-kryss, og eksisterende sykkelveg på 

nordsiden av jernbanen må derfor heves.  

For kryssing under Ranheimsvegen er det planlagt en plasstøpt kulvert, med frihøyde på 3,1 meter. 

Sørsiden av kulverten er utformet med forblending av natursteinsmur, tilsvarende kulverten som ligger 

like ved under Leangvegen. For å forbinde gang- og sykkelvegene som møtes like sør for kulverten på 

en trafikksikker måte, er det her planlagt en sykkelrundkjøring. 

I byggeplanfasen vil konstruksjoner detaljeres videre. Det kan derfor bli mindre endringer i viste 

løsninger fra reguleringsplan til byggeplan. 

1.2 Konstruksjonsoversikt 

Prosjektet består av tre større konstruksjoner. I tillegg er det behov for noen mindre støttemurer og 

lignende. Disse er ikke omtalt nærmere her. 

K-nr. Navn Type konstruksjon 

K100 Leangen GS-bru Lukket stålkassebru i rustfritt stål. 

K110 Leangen betongtrau Plasstøpt betongtrau 

K200 Falkenborg undergang Plasstøpt kulvert 

Tabell 1-1 Oversikt konstruksjoner 

 

Figur 2 - Eksisterende og planlagte hovedsykkelruter i Trondheim 
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2 Prosjekteringsgrunnlag 

2.1 Referanser 

Prosjekteringen utføres i henhold til dokumenter som angitt nedenfor: 

 

[1] NS-EN1990:2002+NA:2008: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. Med 

endringsblad A1:2005+NA2016. 

[2] NS-EN1991-1-1:2002+NA:2019: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster, 

tetthet, egenvekt, nyttelast i bygninger. 

[3] NS-EN1991-1-4:2005+NA:2009: Laster på konstruksjoner – Del 1-4: Vindlaster. Med 

endringsblad A1:2010. 

[4] NS-EN1991-1-5:2003+NA:2008: Laster på konstruksjoner – Del 1-5: Termiske 

påvirkninger. Med rettelsesblad AC:2009. 

[5] NS-EN1991-2:2003+NA:2010: Laster på konstruksjoner – Del 2: Trafikklast på bruer. Med 

rettelsesblad AC: 2010. 

[6] NS-EN1992-1-1:2004+NA2018: Prosjektering av betongkonstruksjoner – Del 1-1:Allmenne 

regler og regler for bygninger. Med rettelsesblad AC:2010. 

[7] NS-EN1992-2:2005+NA2010: Prosjektering av betongkonstruksjoner – Del 2: Bruer. 

[8] NS-EN1993-1-1:2005+NA2015: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne 

regler og regler for bygninger. 

[9] NS-EN1993-2:2006+NA2009: Prosjektering av stålkonstruksjoner – Del 2: Bruer. 

[40] Statens Vegvesen håndbok N101 – Rekkverk og vegens sideområder, 2013. 

[41] Statens Vegvesen håndbok N400 - Bruprosjektering, 2015 (Inkl. rettelsesblad i NA-

rundskriv 2017/09) 

[42] Statens Vegvesen håndbok R761 – Prosesskode 1, 2018. 

[43] Statens Vegvesen håndbok R762 – Prosesskode 2, 2018. 

[44] Statens Vegvesen håndbok V161 – Brurekkverk, 2016. 

 

Spesielle bestemmelser/forutsetninger fastsettes særskilt på områder der regelverket ikke er fullt ut 

dekkende for den aktuelle problemstilling etter nærmere avtale med Statens Vegvesen.  

Fastsettelse av nødvendige bredder og høyder for konstruksjonen baseres på kravene i vegnormalene 

og tilbakemeldinger fra Bane NOR.  

2.2 Grunnlagsmateriale 

2.2.1 Veglinje og kartdata 

Det benyttes veglinjer utarbeidet i forprosjektsfase som utgangspunkt. 
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3 Teknisk forprosjekt 

3.1 Innledning 

I de etterfølgende kapitler beskrives forprosjektets løsninger for de enkelte konstruksjonene og 

konstruksjonsdelene. 

3.2 K100 - Leangen GS-bru 

3.2.1 Generelt 

Leangen GS-bru består av 2 forskjellige hoveddelelementer: 

• Hovedbru i rustfritt stål (kryssing av Nordlandsbanen) (K100) 

• Betongtrau (K110) 

Hovedbrua har to spenn, med en samlet spennlengde på 65 meter. Siden plasseringen av akse 2 er låst 

mellom jernbanesporene er det lite aktuelt å se på andre spenninndelinger.  

Betongtrauet vil med dagens løsning ha en total lengde på ca. 170 meter. Ved å redusere 

frihøydekravet over jernbanen og senke veglinjen vil man kunne redusere den totale lengden på 

betongtrauet. Dette må eventuelt vurderes på nytt i byggeplanfasen. Den delen av trauet som benyttes 

som landkar for brua fundamenteres på stålkjernepeler, og tilknyttede deler direktefundamenteres på 

eksisterende masser. På grunn av lengden må traukonstruksjonen deles opp med fuger, 3 stk. på hver 

side av brua. Oversiktstegning K100-01 viser konstruksjonen i plan og snitt. Betongtrauet er i seg selv 

en enkel konstruksjon, og omtales ikke nærmere i denne rapporten.  

3.2.2 Fravik 

For brua og betongtrauet er det ikke funnet behov for fraviksøknader.  

3.2.3 Geometri 

Leangen GS-bru krysser Nordlandsbanen like øst for nye Leangen stasjon, og etablerer en forbindelse 

mellom Leangenvegen og ekspressykkelvegen mot Rotvoll. Krav til frihøyde over jernbanespor er 7,6 

meter. Brua ender med en breddeutvidelse i ett T-kryss på nordsiden av Nordlandsbanen, hvor 

eksisterende gang- og sykkelveg blir hevet ca. 5,0 meter. For fullstendig veg-geometri henvises det til 

tegning K100-01 - Oversikt. 

Frihøydekrav over jernbanen på 7,6 meter er styrende for veglinja over brua. Ved valg av bruløsning 

med overliggende bæring er det mulig å senke veglinja med ca. 1,0 meter. Dette vil gi mindre heving 

av eksisterende gang- og sykkelveg veg inn mot T-kryss, og gjør det mulig å korte ned lengden av 

traukonstruksjonen. Nødvendig frihøyde over jernbanen kan diskuteres med Bane NOR i 

byggeplanfasen, men er ønsket til 7,6 m i reguleringsplan.  

Bane NOR har en driftsveg som krysser under brua på sørsiden av sporene. I reguleringsplanen er det 

her ivaretatt fullt frihøydekrav på 4,9 meter. I tillegg skal gangvegforbindelse fra Bromstadvegen 

krysse under brua, med krav til frihøyde på 3,1 meter.  

Det skal også tas hensyn til en eventuell framtidig utvidelse av jernbanen med nytt spor 13 og utretting 

av eksisterende spor 1, dette er vist på oversiktstegning. Framtidig elektrifisering av jernbanen skal 

også tas hensyn til i prosjekteringen av ny GS-bru, og det må derfor monteres beskyttelsesskjerm over 
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jernbanespor i tillegg til rekkverk. I byggeplanfasen bør det innhentes aksept fra Bane NOR på at 

siktkrav for jernbane er tilfredsstilt med tanke på søyleplasseringen i akse 2 som havner mellom 

jernbanesporene. Bane NOR har også informert om at dagens driftsveg som blir liggende under brua 

er planlagt flyttet øst for gamle Leangen stasjon i framtidige planer. Denne driftsvegen vil derfor ikke 

komme i konflikt med etablering av spor 13.  

3.2.3.1 Veggeometri 

Leangen GS-bru krysser Nordlandsbanen i en rett linje i horisontalplanet. På sørsiden svinger GS-

vegen seg inn på brua men en radie på R = 20 m. I vertikalplanet har veggeometrien et toppunkt like 

etter akse 2. Vertikalgeometrien er optimalisert med tanke på å få et symmetrisk uttrykk på brua. For 

fullstendig geometri henvises det til oversiktstegning K100-01. 

Leangen GS-bru har en føringsbredde på 6,5 meter, fordelt på to felt. Føringsbredde for hhv. 

ekspressykkelveg og gangbane er 4,0 og 2,5 meter. Brua avsluttes med en breddeutvidelse mot T-

kryss på nordsiden.   

3.2.3.2 Brugeometri 

Ut fra punkt 3.4.2 i N400 skal brua utføres fugefri. Dette er en stor fordel med tanke på fremtidig 

vedlikehold. Søylen i akse 2 må plasseres mellom jernbanesporene, og plassering er dermed låst.  

Akseinndelingen for hovedbrua blir dermed som følger: 

Akse 1:  Landkar profil 70,3 

Akse 2:  Søyle mellom jernbanespor i profil 98,7 

Akse 3:  Landkar profil 135,3 

Spennlengder for brua blir da 28,4+36,6 = 65 m.  

3.2.4 Bærevirkning 

Leangen GS-bru er tenkt utført som en ordinær lukket stålkassebru i rustfritt stål. For å unngå 

vedlikeholdskrevende fuger er brua fastholdt i akse 2, og fritt opplagt i akse 1 og 3. I akse 3 ligger 

brua på et frikoblet traulandkar. Alle akser er antatt fundamentert på stålkjernepeler til berg. 

Stålkjernepelene har stor kapasitet for vertikal last, og vekten av bruoverbygningen er i dette tilfellet 

svært lav. Pelegruppene anses derfor å ha god kapasitet. Horisontale krefter i lengderetning bru tas opp 

som passivt jordtrykk mot endeskjermer. Horisontale laster i tverretning bru tas opp som passivt 

jordtrykk mellom vinger i akse 1. I akse 3 er landkaret låst mellom traukonstruksjonen på begge sider.  

Det er dokumentert dårlige grunnforhold ved brustedet, og fundamentering på stålkjernepeler til berg 

anses som den mest robuste og sannsynlige løsningen. Når det foreligger grunnboring i akse 3 kan det 

i byggeplan i samråd med geotekniker gjøres en vurdering om er mulig å direktefundamentere 

fundamenter i akse 1 og 3. For fundament i akse 2 anses stålkjernepeler til berg som eneste løsning. 

Ved å fundamentere på stålkjernepeler i alle akser unngår man problemer med differansesetninger på 

brua.  
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3.2.4.1 Landkar akse 1 

Utføres som en landkarvegg fundamentert på 4 vertikale stålkjernepeler til berg. Overbygningen hviler 

på ett allsidig og ett ensidig bevegelig lager som tillater bevegelse i lengderetning bru. Friksjonsplate 

benyttes for å ta opp horisontale krefter fra lagerfriksjon i lengderetning. I tillegg benyttes 

friksjonsplaten for å balansere jordtrykk mot landkarvegg. Horisontale krefter i tverretning tas opp 

som passivt jordtrykk mellom vinger. For å hindre rotasjon av landkarveggen må de 4 pelene settes 

noe eksentrisk i forhold til hverandre, eventuelt setter man en strekkpel i bakkant av landkarveggen 

mot friksjonsplaten. Endeskjerm og påhengte vinger støpes etter at ståloverbygningen er montert.  

I byggeplanfasen er det mulig å vurdere å korte inn det første spennet ved å sette en støttemur mot 

gangvegen under brua. Dette må ses på i sammenheng med vurdering rundt trompetformen på motsatt 

side i akse 3, slik at bruspennene forblir balansert.  

3.2.4.2 Søyle akse 2 

Fundament for søyle i akse 2 er tenkt fundamentert på en gruppe av 2 vertikale og 4 skrå peler. 

Overbygningen er koblet mot søylen med ett fastlager og ett ensidig bevegelig lager som hindrer 

bevegelse i lengderetning bru. Overslagsdimensjonering av søylen viser at en sirkulær søyle med 

tverrsnitt Ø800 mm skal være tilstrekkelig.  

Bane NOR har ytret ønske om sentrisk plassering av søyle på fremtidig perrong. Vist plassering på 

tegn. K100-01 er sentrisk mellom eksisterende spor. Det er mulig å justere søyleplassering innenfor 

krav til avstand fra jernbanespor, og dette må vurderes nærmere i byggeplanfasen i samråd med Bane 

NOR. Sentrisk plassering av søyle på fremtidig perrong er ikke mulig før spor 1 er flyttet og rettet ut.  

3.2.4.3 Landkar akse 3 

Landkar i akse 3 bygges som et traulandkar, fundamentert på 6 vertikale stålkjernepeler til berg. 

Lagerbetingelser blir tilsvarende som landkar i akse 1, med ett ensidig og ett allsidig bevegelig lager. 

Brua har bevegelsesfrihet i lengderetning, og i tverretning er landkaret fastholdt mellom 

traukonstruksjonene.  

I byggeplanfasen kan det vurderes muligheten for å trekke landkaret i akse 3 lenger mot jernbanen. 

Om man bygger trompetformen inn mot T-krysset i støttemurskonstruksjonen vil det gi mer 

symmetriske spenn og kortere hovedspenn. I tillegg vil et slikt grep vesentlig forenkle produksjonen 

av stålkassen. En slik løsning vil kunne gi en kostnadsreduksjon. Baksiden er at man bryter opp flaten 

på støttemurskonstruksjonen langs nordsiden av jernbanen. Det er mulig å se på tiltak for å bevare 

estetikken i en slik løsning i samarbeid med en arkitekt, dette overlates til byggeplan.  

Grunnboringer i akse 3 ble ikke gjennomført på grunn av konflikt mellom borepunkt og strømførende 

kabel, dette må gjennomføres i byggeplanfasen. Vurderinger rundt grunnforhold i akse 3 er basert på 

nærliggende tidligere utførte boringer.  
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3.2.5 Materialer 

Hovedbrua utføres i rustfritt stål, og betongkonstruksjoner utføres i betongkvalitet B45.  

Bruk av rustfritt stål er ønskelig for å unngå fremtidig vedlikehold over jernbanen. Rustfritt stål deles 

inn i ulike klasser ut fra hvor korrosivt miljø materialene skal utsettes for. Rustfritt stål med PRE-verdi 

større enn 32 betraktes som bestandige i sjøvann. GS-brua vil ikke stå i et sterkt korrosivt miljø, og i 

dette forprosjektet er en PRE-verdi større enn 22 ansett som tilstrekkelig. En grundig vurdering i 

samråd med eventuelle leverandører bør utføres i byggeplanfasen. 

 

Figur 3 - Ulike typer rustfritt stål definert ut fra PRE-verdi 

For beregningene i dette forprosjektet er det tatt utgangspunkt i et rustfritt stål i gruppen Supra, med 

flytespenning på 350 MPa.  

Som et rimeligere materialalternativ til rustfritt stål kan det nevnes at det er mulig å benytte 

cortensstål. Dette er en rusttreg ståltype, som ikke krever jevnlig vedlikehold. Dette bør eventuelt 

avklares med Vegdirektoratet før detaljprosjektering. 

3.2.6 Byggemetode 

De mest utfordrende operasjonene i anleggsfasen for brua vil være etablering av pelegruppen i akse 2, 

samt løfting og montering av stålseksjonene over jernbanesporene. Utgraving for fundamentet og 

boring av peler kan påvirke nærliggende spor, og utførelsen må planlegges nøye. For å forenkle 

utgravingen bør fundamentet plasseres så høyt som mulig i forhold til eksisterende terreng, og 

optimaliseres mot fremtidig perrongnivå. Det kan være mulig å bygge dette uten begrensninger i 

togtrafikken, men med stans i arbeid når tog passerer. Eventuelt kan man benytte spor 3 mens 

byggearbeidene med fundamentet pågår. Anleggsarbeidet må koordineres i samråd med Bane NOR. 

Det naturlig å legge opp til at stålkassen prefabrikkeres i verksted, og fraktes til brustedet i tre 

seksjoner. Brukassen vil da få én hovedskjøt på hver side av akse 2. Det er en forutsetning at enkelte 

spor kan stenges periodevis i denne korte perioden av byggefasen. Så lenge minst ett av hovedsporene 

nærmest akse 2 holdes åpent bør dette være løsbart. Viser det seg vanskelig å få stengt spor er det en 

mulighet å sammenføye to seksjoner ved siden av jernbanen først, for deretter løfte på plass brua i to 

seksjoner. Dette vil kreve vesentlig større løfteutstyr. Siste hovedskjøt havner da over endespor 

mellom akse 2 og 3, som bør kunne stenges en kort periode under montering.  

Endeskjermer og vinger med kantdragere i akse 1 støpes til slutt.  
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3.2.7 Overbygning 

3.2.7.1 Tverrsnitt 

Figur 4 viser i prinsipp tverrsnitt av stålkassen. Kassehøyde benyttet i global beregningsmodell er 1,4 

meter, og tverrskott med vinger er planlagt med senteravstand på ca. 2,4 m. Som nevnt tidligere 

utføres brukassen som lufttett, og det er dermed ikke krav til tilkomst for inspeksjon inne i kassen iht. 

punkt 8.10.1.2 i N400.  

Det er flere grep som bør vurderes i byggeplanfasen for å optimalisere tverrsnittet og spare 

stålmengder. Noen forslag er listet her: 

- Varierende kassehøyde 

- Tiltak for å korte ned spenn, bygge breddeutvidelsen mot T-krysset inn i traukonstruksjonen i 

stedet for på brua 

- Optimalisering av tykkelse på underflens langs hele brulengden 

- Bruk av stål med høyere fasthet over støtte for underflens 

 

 

Figur 4 - Tverrsnitt stålkasse 

Overslagsberegninger viser en total stålmengde på ca. 140 tonn med et tverrsnitt som vist over. 

Sekundærstål utgjør ca. 30 % av stålmengden. Som nevnt over er det flere muligheter for å 

optimalisere og redusere total stålmengde. Stålmengde er basert på overslagsdimensjonering av 

brutverrsnittet over støtte, med følgende platetykkelser:  

Platedel Tykkelse [mm] 

Bunnflens 25 

Dekke 10 

Steg 15 
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3.2.7.2 Ømfintlighet for svigninger 

Det er definert i punkt 3.6.3 i N400 at svigningsømfintlige gang- og sykkelbruer skal vurderes med 

hensyn til trafikantenes komfort. Komfortkriterier for fotgjengere er generelt definert under punkt 

A2.4.3.2 i NS-EN 1990 [1], med maksimal tillatt akselerasjon på 0,7 m/s2 for vertikale svingninger. 

Påvisning av disse komfortkriteriene bør utføres der brudekkets egenfrekvens er mindre enn 5 Hz for 

vertikale svingninger.  

Standardene gir ikke noe klart definert krav til komfortkriterier for fotgjengerbruer. Selv om maksimal 

akselerasjon for vertikale svingninger er definert til 0,7 m/s2, er det ikke definert hvilken lastmodell 

som skal legges til grunn for komfortkriteriet. For å kunne kjøre en responsanalyse og kontrollere mot 

akselerasjonkravet er man avhengig av en lastbeskrivelse. NS-EN 1990 [1] henviser til NS-EN 1991-2 

[5] som igjen sier at komfortkriterier skal defineres for hvert enkelt prosjekt. Siden vi her har en bru 

som vil ha lavere egenfrekvens enn 5 Hz for vertikale svingninger, bør det til byggeplan defineres en 

lastmodell av fotgjengere som skal legges til grunn for dimensjoneringen.  

 

 

Figur 5 - Første vertikale egenfrekvens 2,6 Hz 

Det er i globalmodellen kjørt en egenfrekvensanalyse på brua. Første og andre vertikale egenfrekvens 

ligger på 2,6 Hz og 4,7 Hz. Brua kan derfor defineres som svingningsømfintlig. Med tverrsnitt som 

vist på figur 4 vil brua ha stor stivhet sideveis, og horisontale svingninger anses derfor ikke som 

problematisk.  

Gamle SVV håndbok 185 (som er utgått) definerer en forenklet metode for beregning av 

vertikalsvingning av gangbruer. Her beregnes en referanseakselerasjon basert på bruas egenfrekvens, 

nedbøyning fra statisk last, dempingsforhold, dynamisk faktor og faktor for spennviddeforhold. I 

tillegg er det gitt et akselrasjonskrav avhengig av egenfrekvens som skal være oppfylt. For å få en 

pekepinn på svingningsømfintligheten til brua er denne kontrollen gjennomført, og funnet OK. Dette 

viser at valgt løsning skal være gjennomførbar, men det bør være fokus på kontroll av svingninger 

under dimensjoneringen.  

Det finnes ulike grep man kan foreta seg for å begrense ømfintligheten for svingninger. Om det viser 

seg nødvendig vil mest aktuelle tiltak for denne brua være å øke kassehøyden eller redusere 

spennvidder. I enkelte spesielle tilfeller settes det massedempere inne i stålkassen for å begrense 

svingninger.   
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3.2.8 Utstyr og installasjoner 

3.2.8.1 Rekkverk 

Det benyttes rekkverk av type lett GS-rekkverk. Rekkverk utstyres med brøytetetting i områder med 

underliggende jernbane/gangveg. I tillegg skal det dimensjoneres og klargjøres for montering av en 2 

meter høy beskyttelsesskjerm over jernbanesporene, med tanke på fremtidig elektrifisering av 

jernbanen.  

3.2.8.2 Fuger 

Brua utføres uten fuger.  

3.2.8.3 Lager 

Ved landkar i akse 1 og 3 er brua lagt opp på ett allsidig og ett ensidig bevegelig lager. Ensidig lager 

tillater bevegelse i lengderetning bru. I akse 2 er brua fastholdt med ett fastlager, samt ett ensidig 

bevegelig lager som hindrer bevegelse i lengderetning bru.  

3.2.8.4 Elektriske installasjoner 

Hele brua skal jordes siden det er planlagt fremtidig elektrifisering av jernbanen. 

Belysning kan enten uføres som integrert i rekkverk, eller som belysning i master påhengt 

brukonstruksjonen. 

3.2.8.5 Overvann 

Vertikalkurven på brua ligger i en radie, og vegbanen er planlagt med ensidig fall.  

Ut fra brulengden er det ikke planlagt sluk på brua.   

3.2.8.6 Luker og dører 

Stålkassen utføres som lufttett, og luker for tilkomst på innsiden er da ikke nødvendig.  

3.2.8.7 Lysmaster og skiltmaster 

Lysmaster festes generelt på utsiden av kantdragere ved behov. 

3.2.8.8 Nivelleringsbolter 

Nivelleringsbolter etableres iht. N400 pkt. 12.8.4. 

3.2.8.9 Trekkerør 

Behov for trekkerør er ikke avklart. Eventuelle trekkerør skal legges med fall i sammenhengende tette 

rør av rustfritt stål 1.4404 i henhold til NS-EN 10088. 
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3.3 K200 - Falkenborg undergang 

3.3.1 Generelt 

Falkenborg undergang er planlagt som en plasstøpt undergang, med lysåpning 3,1 x 6,5 meter. 

Eksisterende OPI-kanal i vegfyllingen inneholder høyspentledning, og må ivaretas i byggefasen.  

3.3.2 Geometri 

Undergangen har en total lengde på 16,85 meter. Vingemurer på nordsiden bygges med 45 graders 

vinkel ut i fylling, med varierende høyde og skrå underside. På sørsiden bygges vingemurer parallelt 

med vegbanen, med skrå underside og dermed varierende høyde. Vingemurer på sørsiden skal 

forblendes med naturstein, tilsvarende som er utført på undergangen under Leangenvegen like ved. For 

å bevare helheten i området videreføres muren bort til eksisterende kulvert på vestsiden. På østsiden 

går muren videre langs gangvegen opp til Ranheimsvegen. For fullstendig geometri henvises det til 

tegning K200-01.  

Rekkverksbanketten som ligger langs Ranheimsvegen i dag er tenkt ivaretatt i byggefasen eller 

reetablert, og topp av vingemurer kan dermed sikres med kun flettverksgjerde. Ranheimsvegen 

reetableres til samme utforming som i dag. Det må i byggeplanfasen avklares om rekkverksbankett er 

støpt direkte på OPI-kanal, eller om denne ligger fritt i vegfyllingen. Eksisterende OPI-kanal 

(585x1740 mm) i vegfyllingen inneholder høyspentledning som ikke bør skjøtes, og må derfor henges 

opp og ivaretas under byggingen. Dette vil medføre noen ulemper og ekstraarbeider for utførende 

entreprenør, men skal være løsbart.  

3.3.3 Grunnforhold og fundamentering 

Undergangen direktefundamenteres på eksisterende masser. Grunnboring viser at grunnen består av 

ca. 3 meter fyllmasser over fast leire.  

3.3.4 Byggemetode 

Undergangen bygges som plasstøpt, med skråfundamenterte vingemurer i varierende høyde. 

Prefabrikkert undergang er vurdert, men ansett som lite aktuelt, hovedsakelig på grunn av utformingen 

av vingemurene på sørsiden. Det finnes heller ingen preaksepterte løsninger for prefabrikkerte 

underganger med samme lysåpning som nødvendig her, slik at undergangen uansett må prosjekteres.  

3.3.5 Utstyr og installasjoner 

Det må monteres brurekkverk langs kjørebanen på sørsiden på rekkverksbanketten, og bybrurekkverk 

mot gangbane på nordsiden. Vingemurer sikres med flettverksgjerde. Belysning monteres inne i 

undergangen, og vingemurer på sørsiden forblendes med naturstein. Behov for trekkerør er ikke 

avklart.  
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4 Tegninger og 3D-modeller 

4.1 Tegninger 

Konstruksjon K100 Leangen GS-bru og K110 Leangen betongtrau er vist på samme oversiktstegning. 

I tillegg er det utarbeidet en oversiktstegning K200-01 for Falkenborg undergang. 

4.2 3D-modeller 

Hver konstruksjon eller delkonstruksjon er representert som en tredimensjonal modell – fagmodell. 

Fagmodellen inneholder volumer, flater og linjer som til sammen beskriver konstruksjonen romlig. 

Objektene ligger på lag som inneholder informasjon om bl.a. objekttype.  

 

 

Figur 4-1: Fagmodell for konstruksjon K100 og K110 
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BEMERKNINGER:

GENERELT:
Konstruksjonstype: Fugefri stålkassebru
Årstall for ferdigstillelse: 20XX
Veg på bru: Sykkelveg med fortau.
Under bru: Trønderbanen

KONTROLL OG UTFØRELSE:
Utførelsesklasse Klasse 3 iht. NS-EN 13670.
Nøyaktighetsklasse Klasse B iht. HB R762, prosess 84.

REGELVERK:
Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2017/09.
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2019).
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013).
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).

LASTDATA:
SVV 2010 (Eurokoder).

TYPISKE MATERIALKVALITETER:
Betong:  B45 SV-Standard
Stålkasse: Rustfritt stål, PRE>22
Armering: B500NC og B500NCR,

iht. NS3576-3 og -5, NS-EN 10080
Ståldetaljer, rustfritt: A4-80 (NS-EN ISO 3506) og 

1.4404 (NS-EN 10088).

FUNDAMENTERING:
Akse 1 og 3: Vertikale stålkjernepeler til berg.
Akse 2: Pelegruppe av skrå stålkjernepeler til berg.

BELEGNING:
Friksjonsbelegg 5 mm og asfaltslitelag 30+30 mm. Total
belegningstykkelse 65 mm.

REKKVERK:
Lett GS-rekkverk med h≥1400 mm. Brøytetett rekkverk og
beskyttelsesskjerm over underliggende jernbane og gangveg.

LAGRE:
Akse 1: 1 stk. ensidig bevegelig lager og 1 stk. allsidig lager.
Akse 2: 1 stk. ensidig bevegelig lager og 1 stk. fast lager.
Akse 3: 1 stk. ensidig bevegelig lager og 1 stk. allsidig lager.

Framtidig spor 13. Antatt plassering ut fra eventuell forlengelse av
plattform og utretting av spor 1 som vist på plan B. Benyttet
senteravstand mot utrettet spor 1 er 5,0 m.

Støttemur ned mot eksisterende driftsveg.
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BEMERKNINGER:

GENERELT:
Konstruksjonstype: Plasstøpt kulvert
Årstall for ferdigstillelse: 20XX
I kulvert: Ekspressykkelveg med fortau
Veg på kulvert: Vegklasse L2, ÅDT 1300, fartstgrense 50 km/t.

KONTROLL OG UTFØRELSE:
Utførelsesklasse Klasse 3 iht. NS-EN 13670.
Nøyaktighetsklasse Klasse B iht. HB R762, prosess 84.

For kantdragere benyttes klasse A.

REGELVERK:
Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2017/09.
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2019).
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013).
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).

TYPISKE MATERIALKVALITETER:
Betong:  B45 SV-Standard
Armering: B500NC og B500NCR,

FUNDAMENTERING:
Direktefundamentering på løsmasser

BELEGNING:
Over kulvert: Membran tilsvarende belegningsklasse A3-2 iht. HB R762 .
I kulvert: Belegningsklasse A3-4 iht. HB R762 og N400.
Asfaltslitelag og fuktisolering med Pmb-baserte materialer.
Total belegningstykkelse 75 mm.

REKKVERK:
Sør: Brurekkverk styrkeklasse H2 over kulvert iht. HB N101. Godkjent
overgang mellom standard vegrekkverk og brurekkverk ved bruender.

Nord: Bybrurekkverk.

Eksisterende rekkverksbankett, antatt fundamentert på OPI-kanal.
Prøvegraving og dokumentasjon av faktisk oppbygning er nødvendig.

Eksisterende blokkmur

K200 Kulvert Falkenborg
Oversikt

REGULERINGSPLAN

BJH HBP RAM

12.06.2020

Som vist.
-
 

K200-01
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