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1

Sammendrag

Statens Vegvesen (SVV) bygger ut nye hovedsykkelruter i Trondheim. Hovedsykkelrutene er en del av
Miljøpakken i Trondheim og den aktuelle parsellen Lilleby skole-Nordtvedts gate (Strandveien) inngår i
Trondheim øst (Gildheim-Pirbrua). Prosjektet skal tilpasse seg dagens situasjon med nærhet til jernbane og
dens eksisterende konstruksjoner, samt legge til rette for en mulig fremtidig situasjon med utbygging av
dobbeltspor. Denne rapporten omhandler teknisk beskrivelse, tegninger og kostnadsoverslag for ny kulvert
ved Lilleby stasjon (Gardemoundergangen), ny gang- og sykkelvegbru over Nidarholms gate
(Nidarholmsbrua) og en støttemurstype med gang- og rekkverk i topp mur.
Konstruksjonsløsningen for Gardemoundergangen skal både ta høyde for eksisterende jernbaneundergang
og fremtidig bygging av ny jernbaneundergang. Gardemoundergangen foreslås som plasstøpt betongkulvert
med 5,5 m fribredde gjennom kulvert og varierende frihøyde. I første omgang vil kulverten delvis fylles opp
slik at den tar hensyn til at gang- og sykkelvegen gjennom kulvert skal kunne senkes slik at det i fremtiden
blir full frihøyde på 3,1 m gjennom både Gardermoundergangen og fremtidig jernbaneundergang. Fremtidig
GS-veg gjennom kulverten vil havne under grunnvannstand, og løsningen for Gardermoundergangen må
være vanntett, til tross for at dette ikke er nødvendig for første situasjon det bygges for. Det bygges et trau
som forlengelse av kulverten mot nord. Mot sør legges det til rette for vanntett kobling videre ved fremtidig
bygging av ny jernbaneundergang. Veg over kulvert har føringsbredde 5,5 m.
Nidarholmsbrua krysser Nidarholms gate parallelt med eksisterende jernbanebru. Eksisterende jernbanebru
er en ettspenns stålbjelkebru på pelefundamenterte betonglandkar. Brua er bygd i 1958. Avstand fra
ytterkant ny gang- og sykkelbru til senter jernbanespor er minst 10,6 m. Brukonseptet er en ettspenns
spennarmert betongplatebru med spennvidde 29,0 m og føringsbredde 7,0 m. Brua er antatt fundamentert
på stålkjernepeler til berg. Brua er foreslått med ett spenn og underliggende bæring for å sørge for et nøytralt
estetisk uttrykk som passer bymiljøet den skal stå i. Alternative brukonsept med prefabrikkerte betongbjelker
og en flerspennsløsning har blitt vurdert.
Det er også foreslått en løsning på en natursteinsmur med ikke-kjøresterkt gang- og sykkelvegrekkverk i
topp mur. Rekkverket festes i en betongkantdrager påhengt en betongplate. Murtypen er foreslått brukt i
tilknytning til Gardemoundergangen, Nidarholmsbrua og strekningen mellom de to konstruksjonene.
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2
2.1

Innledning
Generelt

Statens Vegvesen (SVV) bygger ut nye hovedsykkelruter i Trondheim med hensikt å «oppnå
sammenhengende sykkelrutestrekninger slik at det skal være enklere og tryggere å sykle i Trondheim» [1].
Hovedsykkelrutene er en del av Miljøpakken i Trondheim og den aktuelle parsellen Lilleby skole-Nordtvedts
gate (Strandveien) inngår i Trondheim øst (Gildheim-Pirbrua). Parsellen Lilleby skole – Nordtvedts gate er en
forlengelse av allerede bygde Dalenbrua-Lilleby skole mot øst og er planlagt videreført med parsellen
Nordtvedts gate-Pirbrua mot vest. Prosjektet skal tilpasse seg dagens situasjon med nærhet til jernbane og
dens eksisterende konstruksjoner, samt legge til rette for en mulig fremtidig situasjon med utbygging av
dobbeltspor. Det er utarbeidet forprosjekt for ny kulvert ved Lilleby stasjon (Gardemoundergangen), ny gangog sykkelvegbru over Nidarholms gate (Nidarholmsbrua) og en støttemurstype med rekkverk i topp.
Jernbaneundergangen som fører dagens gang- og sykkelveg under jernbanen og forbinder Ladeveien til
Lilleby stasjon og Mellomveien, skal opprettholdes. Denne undergangen forlenges i første omgang med en
ny kulvert, Gardemoundergangen, under den nye hovedsykkelruten. Denne nye kulvertdelen vil da i neste
omgang kunne forlenges med en ny kulvertdel til erstatning for dagens kulvert under jernbanen når det nye
dobbeltsporet etableres. På denne måten vil Gardemoundergangen ivareta gang- og sykkelvegens funksjon
i dag og for den fremtidig forventende jernbanesituasjonen. Hovedsykkelrutens krysningen av Nidarholms
gate gjøres på ei ny bru parallelt med eksisterende jernbanebru. Også her planlegges det med forventet
sanering og erstatning av dagens jernbanebru, samt at funksjon for Nidarholms gate opprettholdes.
Denne rapporten omhandler teknisk beskrivelse, tegninger og konstadsoverslag for K100
Gardemoundergangen (kulvert), K200 Nidarholmsbrua (gang- og sykkelvegbru) og natursteinsmur med
gang- og sykkelrekkverk i topp.

Figur 2-1: Oversikt over prosjektet Lilleby skole-Nordtvedts gate (Strandveien) med Lilleby skole til høyre i bilde og Strandveien til
venstre.
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2.2

Grunnlagsmateriale og referanser

Prosjektet er basert på følgende grunnlagsmateriale og referanser:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

Statens vegvesen – Hovedsykkelruter i Trondheim, 18.03.2022,
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/sykkelrutertrondheim/
Plan og profiltegninger for veggeometri - C001, C002, D001 og D002
Bruprotokollskisse – Undergang Lilleby, BaneNOR, 2010
Planer og snitt – Forlengelse kulvert Lilleby, BaneNOR, 15.06.2010
Bruprotokollskisse – Undergang for Nidarholms gate, BaneNOR, 1958
Oversiktstegning – Undergang for Nidarholms gate, BaneNOR, 1958
Formingsveileder for hovedsykkelruter i Trondheim
Geoteknisk rapport, 10228247_RIG_R01
Kartutsnitt, Beliggenhet av kommunale og private ledninger og kummer, Trondheim Kommune,
01.12.2022
Plan og profiltegning, som bygget, VA-102 - VA Ladebekken – Nordlandsbanen, Trondheim
Kommune, 21.02.2020
Kartgrunnlag
Relevante håndbøker fra Statens Vegvesen, blant annet N101, N400 og V220
Gjeldende Eurokoder med nasjonale tillegg
Prosjektmøter og annen dialog med oppdragsgiver underveis i prosessen
Befaring, 17.02.2022
Innmålinger, mai 2022

Sweco | Hovedsykkelrute Lilleby skole – Strandveien
Prosjektnummer: 10228247
Dato: 03.06.2022
Dokumentreferanse: 10228247_KON_R01

Rev: 00
6/18

3
3.1

K100 Gardemoundergangen
Dagens situasjon

Ladeveien og Mellomveien forbindes i dag med en gang- og sykkelveg som krysser under jernbanen. Gangog sykkelvegen fungerer blant annet som skoleveg til Lilleby skole sør for sporet og tilgang til Lilleby stasjon
nord for sporet. Området nord for dagens jernbaneundergang er et åpent område som grenser til
blokkbebyggelse.

Figur 3-1: T.v: Dagens situasjon sett fra nord mot sør, 17.02.2022. Lilleby stasjon til høyre i bildet, Lilleby skole utenfor bildet mot
venstre. T.h.: Kartutsnitt av dagens situasjon.

3.1.1

Jernbaneundergang

Dagens eksisterende jernbaneundergang er en kort betongplatebru med teoretisk spenn 3,3 m og bruplate,
landkar og vinger i betong. Den opprinnelige undergangen ble bygget i 1936 med en konstruksjonslengde på
ca. 4,8 m. I 2011 ble undergangen forlenget ca. 3,0 m mot syd. Både ny og gammel del er
direktefundamentert på løsmasser. Gang- og sykkelvegen går ned igjennom kulverten fra begge sider med
trapper og ramper. Frihøyden er 2,2 m og lysåpningen er 2,4 m for den eldste delen med en utvidelse til 3,8
m i den nyere delen. Se bruprotokollskisse [3] og som-bygget-tegning av forlengelse [4]. Lavbrekket i dagens
veg gjennom kulvert ligger ca. på kote +11,8. Ved undergangens åpning mot nord henger det på en
gangbane for rømning med tilhørende enkelt rekkverk. Under gangbane for rømning henger det
føringskanaler tilhørende jernbanen.

Figur 3-2: Eksisterende jernbaneundergang. Bildet t.v. tatt fra nord mot sør. Bildet t.h. tatt fra sør mot nord. 23.03.2022
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3.1.2

VA-ledninger

Det ligger fire eksiterende VA-ledninger under jernbanefyllingen som strekker seg langs og forbi aktuelt
område for ny undergang: Vannledning 180PE 100 SDR 17 (VL180), spillvannsledning 630PE 100 SDR 17
(SP630) og overvannsledning 900PE SDR 17(OV900), med som-bygget-dokumentasjon fra 2020. I tillegg
ligger det en eldre avløpfellesledning 900 (AFK900) fra 1911 parallelt med de ovenfornevnte. Ledningene
ligger med fall mot nord. Se plantegning med visning av eksisterende VA-ledninger og kummer i Figur 3-3,
eksisterende og ny undergang er vist med hhv. brun og grønn skravur.

K100 Gardemoundergangen
Eksisterende jernbaneundergang
Figur 3-3: Utklipp av «som uført» plan og profiltegning VA-102 [10]. Rød stiplet linje viser AFK900. Beliggenhet av ledninger skal
oppfattes som orienterende.

3.1.3

EL-kabler

Det ligger flere lavspent- og høyspentkabler i aktuelt område. Under dagens jernbaneundergang går det
minst 2 lavspent og 4 høyspentkabler. Se Figur 3-4 for omtrentlig plassering av eksisterende EL-kabler.

Figur 3-4: Eksisterende EL-kabler. Rød linje illustrerer høyspent og oransje linje illustrer lavspent. Beliggenheten av ledninger skal
oppfattes som orienterende.

Sweco | Hovedsykkelrute Lilleby skole – Strandveien
Prosjektnummer: 10228247
Dato: 03.06.2022
Dokumentreferanse: 10228247_KON_R01

Rev: 00
8/18

3.1.4

Grunnforhold og grunnvann

Grunnforholdene i det aktuelle området består av et ca. 2,5 m tykt lag med sand/grus og deretter bløt til
middels bløt leire, ikke sensitiv. Leiren strekker seg til stor dybde, minst 50 m. Leiren er finkornet med
leirinnhold opptil 70%. Grunnvannstanden i nærheten av aktuelt område ble i 2017 målt til kote +10,3. Se
geoteknisk rapport [8] for detaljert beskrivelse av grunnforholdene og ytterligere detaljer knyttet til
grunnvannsmålinger og geotekniske parametere.

3.2
3.2.1

Forslag til løsning
Generelt

Veggeometrien for hovedsykkelruta (profillinje 71000) er rettlinjet i vertikalplanet med en stigning på 4,0 %. I
horisontalplanet har vegen en stor radius lik 1200 m. Føringsbredden er 5,5 m fordelt på 2 x 1,5 m brede
sykkelfelt, 2,0 m gangbane og 2 x 0,25 m skulder. I tillegg er det 0,75 m fra skulderkant til senter støyskjerm.
I tverretning er det 2 % takfall, hvor overgang mellom sykkelveg og gangveg utgjør høyeste punkt.
Gjennom kulvert skal det tas høyde for to veglinjer: midlertidig og fremtidig. Begge veiene er GS-veger med
føringsbredde 5,5m. Med midlertidig veg menes den situasjonen det skal bygges for i første omgang. Denne
veglinjen kobles på GS-veg gjennom eksisterende jernbaneundergang. Fremtidig veglinje tar utgangspunkt i
forventet fremtidig bygging av dobbeltspor på Nordlandsbanen med tilhørende ny kulvert. Den forventede
nye jernbanekuvlerten er ikke prosjektert, så fremtidig veglinje er derfor å anse som en sannsynligjøring av
mulig løsning. Både fremtidig og midlertidig veg gjennom kulvert legger premisser for utforming av kulverten.
Midlertidig veg får varierende frihøyde 2,30 - 2,75 m. På grunn av stigningsbegrensninger for veg over
kulvert kan ikke frihøyden for midlertidig veg gjennom kulvert økes til full høyde 3,1 m. Frihøyden til
midlertidig veg ansees allikevel som akseptabelt da veg gjennom eks. jernbaneundergang kun har frihøyde
ca. 2,2 m, altså lavere enn midlertidig veg gjennom Gardemoundergangen. Fremtidig veg får frihøyde 3,1 m.
Lavbrekket i midlertidig veg ligger ved kulvertåpning mot nord, over grunnvannstand. Fremtidig veg havner
delvis under grunnvannstand og får et lavbrekk sør for kulvert. For å legge til rette for en kulvertløsning som
også vil fungere ved fremtidig kulvertforlengelse, er det i samråd med SVV valgt å legge til rette for en
vanntett kulvertløsning nord for kulvert slik av man i fremtiden ikke behøver å grave opp området nord for
kulvert ved etablering av dobbeltspor (og tilhørende ny jernbanekulvert) sør for Gardemoundergangen. Mot
sør bør det legges til rette for mulighet for videre vanntett påkobling/fuge for fremtidig kulvertforlengelse.

3.2.2

Konstruksjonsløsningen

Gardemoundergangen anbefales som en plasstøpt betongkulvert med tilstøtende trau mot nord. Total
konstruksjonslengde blir 13,7 m hvorav kulvertlengde er 7,4 m og trauet er 6,3 m langt. Se Figur 3-5 for
tverrsnittsnitt og Figur 3-6 for lengdesnitt. Konstruksjonen plasseres med avstand fra ytterkant kantdrager til
senter jernbanespor større enn 6,0 m. Kulvert og trau direktefundamenteres på løsmasser. Veg over kulvert
legges direkte på kulverttak med varierende tykkelse, minst 400 mm. Kantdrager mot nord har bredde 400
mm. Terrenget fra vegfyllingen på denne siden tas opp med støttemurer i naturstein etter prinsipp som vist i
rapportens kap 5. Kantdrager mot sør har en bredde på 160 mm og er å anse som en oppkant bak
støyskjerm. Støttemur på denne siden plasseres parallelt langs GS-veg mellom Gardemoundergangen og
eksisterende jernbanekulvert.

Sweco | Hovedsykkelrute Lilleby skole – Strandveien
Prosjektnummer: 10228247
Dato: 03.06.2022
Dokumentreferanse: 10228247_KON_R01

Rev: 00
9/18

Figur 3-5: Snitt av Gardemoundergangen tatt ved åpning mot nord. Trekkerør og rekkverk er ikke vist. Utklipp fra tegning K101.

Figur 3-6: Lengdesnitt av Gardemoundergangen. Utklipp fra tegning K101.

3.2.3

Utstyr og belegning

Konstruksjonen utformes med vanntett fuge mellom kulvert og trau. I tillegg vil kulvertens ende mot sør
utformes med mulighet for fremtidig vanntett forlengelse. Over kulvert, langs hovedsykkelruta, videreføres
gang- og sykkelrekkverk iht. formingsveileder mot nord og støyskjerm mot sør. På kulvert og gjennom kulvert
legges membran type A3-4 under bindelag og slitelag med tykkelse (15 + 30 + 30) mm = 75 mm. Det legges
inn trekkerør til EL-kabler og fiber i kulverttaket. På utsiden av kulvertvegg, støpes kabelpakke med trekkerør
for eksisterende og evt. nye el-kabler.
I lavbrekket av midlertidig veg etableres det en VA-kum som støpes inn i trau med vanntett skjøt. OK kum
legges under OK fremtidig veg og bygges videre opp på alminnelig måte til nivå med OK midlertidig veg.
Dette sikrer overvannshåndtering i kulvert/trau i midlertidig situasjon samtidig som det legger til rette for
ombygging til fremtidig situasjon.

3.2.4

Anleggsgjennomføring

For å sikre en stabil byggegrop i anleggsfasen antas det behov for midlertidig spunt mot jernbanefylling og
eksisterende jernbaneundergang. Nærhet til jernbane vil kunne sette begrensinger og/eller føringer på
anleggsarbeider, eksempelvis med tanke på sikkerhetsavstander og høye løft. BaneNOR har egne regler for
arbeid nær og ved spor som må hensyntas under bygging av brua. Det er ikke mulig med en rask montering
i form av en prefabrikkert kulvertløsning på bakgrunn av de vurderinger som er gjort rundt grunnvann og
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behov for en vanntett kulvert. Begrenset med plass på stedet tar også bort muligheten for å støpe kulverten i
god avstand fra jernbanen for så å flytte den til ferdig posisjon.
Eksisterende VA-ledninger, som omtalt i kap. 3.1.2, ligger ca. 2,0 m fra ferdig konstruksjon. Det er vurdert
som tilstrekkelig avstand for bygging av kulvert, men det må gjøres nærmere vurderinger i byggeplan for å
sikre at eksisterende VA ikke tar skade under bygging av kulvert og trau.
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4
4.1
4.1.1

K200 Nidarholmsbrua
Dagens situasjon
Nidarholms gate

Ny gang- og sykkelvegbru skal krysse Nidarholms gate som består av fire felt kjørevei og forhøyde gang- og
sykkelfelt med tilhørende støttemurer på hver side. Total bredde på vegen er ca. 22 m hvorav kjørefeltene
har bredde 3,25 m og GS-veg ca. 2,5 m. Resterende bredde består av mur og skulder. Vegen har et
lavbrekk under eksisterende jernbanebru.

Figur 4-1: T.v.: Brustedet slik det er i dag med jernbanebru. Bilde tatt fra nord mot sør, 26.03.2022. T.h.: Kartutsnitt av dagens situasjon.

4.1.2

Jernbanebrua over Nidarholms gate

Dagens jernbanebru over Nidarholms gate er ei ett-spenns stålbjelkebru bygd i 1958, se bruprotokollskisse
[5] og oversiktstegning [6]. Spennvidden er 18,0 m. Betonglandkarene på hver side av Nidarholms gate er
utformet som kulverter slik at GS-vegene går gjennom landkarene. Landkarene er fundamentert på peler. På
brua er det et enkelt stålrørsrekkverk. Parallelt på sørsiden av jernbanebrua er det en stålbjelkebru for gangog sykkelveg. Gang- og sykkelvegbrua ligger på samme landkar som jernbanebrua.

Figur 4-2: Lengdesnitt av eksisterende jernbanebru. Utklipp fra oversiktstegning [6].
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4.1.3

VA-ledninger

Det ligger en eksisterende 300 mm avløpsfellesledning (AF300) fra 1900 under og langs Nidarholms gate.
Det ligger kum i vegens lavbrekk. Se Figur 4-3 for omtrentlig plassering av ledning og kum samt plassering
av eksisterende jernbanebru og ny bru markert med hhv. gul og rosa skravur.
K200 Nidarholmsbrua
Eksisterende jernbanebru

Figur 4-3: Utklipp av plantegning fra Trondheim kommune [9]. Beliggenhet av ledninger skal oppfattes som orienterende. Retning opp
mot nord.

4.1.4

EL-kabler

Det ligger lavspent- og høyspentkabler i GS-vegen øst for Nidarholms gate. I tillegg ligger det lavspentkabler
nordøst for eks. jernbanebru. Se Figur 4-4 for omtrentlig plassering av eksisterende EL-kabler.

Figur 4-4: Eksisterende EL-kabler. Rød linje illustrerer høyspent og oransje linje illustrer lavspent. Beliggenheten av ledninger skal
oppfattes som orienterende.
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4.1.5

Grunnforhold og grunnvann

Grunnforholdene ved brustedet kan beskrives som ca. 2,5 m sand/grus over siltig leire og leirig silt med noe
varierende dybde fra øst mot vest på hhv. ca. 2,5 og 4,5 m. Videre i grunnen er det plastisk leire til stor
dybde. Det er gjort grunnboringer i området til 40 - 50 m dybde uten å treffe berg. Grunnvannstanden i
nærheten av aktuelt område ble i 1984 målt til kote +7,0, dvs. ca. 1,8 m under dagens veg. Se geoteknisk
rapport [8] for detaljert beskrivelse av grunnforholdene og ytterligere detaljer knyttet til grunnvannsmålinger
og geotekniske parametere.

4.2
4.2.1

Forslag til løsning
Generelt

Veggeometrien for hovedsykkelruta (profillinje 71000) er rettlinjet både i horisontal- og vertikalplanet og har
et lengdefall på 1,56 % mot stigende profilretning. Føringsbredden er 7,0 m fordelt på 2 x2 ,0 m brede
sykkelfelt, 2,5 m gangbane og 2 x 0,25 m skulder. I tverretning er det 2% takfall, hvor overgang mellom
sykkelveg og gangveg utgjør høyeste punkt.
Kjørevegen og eksisterende gang- og sykkelveg under bru, i Nidarholms gate, skal ha frihøyde på hhv. 4,9 m
og 3,1 m. Dette setter et viktig premiss for bruas tykkelse. I samråd med SVV har det blitt konkludert med at
det ikke er ønskelig med understøning/søyler ned i Nidarholms gate. Ved å la brua spenne over
underliggende veg i ett spenn oppnås en åpen og oversiktlig situasjon med fleksibilitet som også åpner for
eventuelle endringer i trafikksituasjon i Nidarholms gate. Det er vurdert som uønsket å ha en bruløsning med
overliggende bæring, da i hovedsak med hensyn på det estetiske uttrykket og effekt på bymiljøet.
Overliggende bæring, som for eksempel fagverks- eller buebru vil på en uhensiktsmessig måte ta
oppmerksomhet i bymiljøet den står i, oppleves ruvende og lite nøytral.
En ettspennsløsning oppnås best med en plasstøpt spennarmert betongplatebru eller prefabrikkert
betongbjelkebru med eksempelvis Super-I eller T-bjelker. Prefabrikkerte bruer oppleves mindre slanke pga.
større vertikal sideflate på brua, men vil kunne korte ned byggetiden noe da bruelementene løftes på plass.
Understøtting ned på underliggende veg kan dermed unngås i stor grad, men det vil også være behov for en
større opplagringsplass i byggefase. Omfanget av arbeid på brua etter innløfting av brubjelker er avhengig
av bjelketype, men vil generelt påvirke veg under bru i mindre grad. Alternativet, en plasstøpt spennarmert
betongplatebru, bygges på reisverk med åpninger for trafikkgjennomføring i anleggsfasen. Den kan utformes
slank og med avrundende former som gir et nøytralt uttrykk.

4.2.2

Konstruksjonsløsningen

Brukonseptet for Nidarholmsbrua er en ettspenns spennarmert betongplatebru med 29,0 m teoretisk spenn,
total bredde 7,8 m. Se Figur 4-5 med typisk tverrsnitt av bruplate og Figur 4-6 med oppriss. Bruplata ligger
på betonglandkar fundamentert på stålkjernepeler til berg. Bruplatens største tykkelse er 1080 mm og
kantdragerene har en bredde på 400 mm. Brua plasseres med avstand fra ytterkant kantdrager til senter
jernbanespor større enn 10,6 m. Dette for å legge til rette for plass til fremtidig utbygging av dobbeltspor og
ny jernbanebru. Terrenget fra vegfyllingen inn mot brua tas opp med høye, korte vingemurer som videreføres
med tilstøtende støttemurer. På bruas nordlige side utformes støttemurene i naturstein etter prinsipp som
vist i rapportens kap 5. Natursteinsmuren fra akse 1 følger hovedsykkelruta sørover kontinuerlig til
Gardemoundergangen og natursteinsmuren fra akse 2 følger hovedsykkelruta ca. til pr. nr. 240 til
påkoblingen av parallell GS-veg (pr.linje 71500). Støttemurene mot sør, som havner mellom Nidarholmsbrua
og jernbanebru, utformes i plasstøpt betong, hvor total lengde mur og vinge blir ca. 8,0 m.

Sweco | Hovedsykkelrute Lilleby skole – Strandveien
Prosjektnummer: 10228247
Dato: 03.06.2022
Dokumentreferanse: 10228247_KON_R01

Rev: 00
14/18

Figur 4-5: Typisk tverrsnitt av Nidarholmsbrua. Trekkerør ikke vist. Utklipp fra tegning K201.

Figur 4-6: Oppriss av Nidarholmsbrua. Rekkverk ikke vist. Utklipp fra tegning K201.

4.2.3

Utstyr og belegning

Brua utformes fugefri, med ensidig og allsidig lager i begge akser og utstyres med gang- og
sykkelvegrekkverk utformet etter anbefalinger gitt i prosjektets formingsveileder [7]. Det er ikke behov for
vannedløp for overvann på brua da dette håndteres før og etter bru. På brua legges membran type A3-4
under bindelag og slitelag med tykkelse (15 + 30 + 30) mm = 75 mm. Det legges inn trekkerør til EL-kabler i
bruplata.

4.2.4

Fundamentering

Som nevnt er bruas landkar foreslått fundamentert på spissbærende stålkjernepeler til berg. Dybde til berg
antas til 60 m, men dette estimatet har stor usikkerhet da målinger i området ikke har blitt kjørt til berg. Nye
grunnundersøkelser er nødvendig for å fastslå type løsmasser og eventuelt dybden til berg.
Fundamenteringsløsningen kan da eventuelt optimaliseres.
Alternativt til spissbærende stålkjernepeler kan det vurderes friksjonsbærende peler eksempelvis hvis dybde
til berg er for stor. Friksjonspeler i beting vil gi redusert materialforbruk, reduserte kostnader og være
gunstigere med tanke på klimagassutslipp. Alternative peleløsninger må sees spesielt i sammenheng med
setnings- og vibrasjonspåvirkning på eksisterende jernbanebru og fylling, samt plassbehov til pelerigg og
støy.
Til tross for at brukonseptet og tilhørende kostnadsestimat (se kap 6) baseres på en løsning med
stålkjernepeler til berg understrekes det her at det kan være mulig å utvikle konseptet til en
direktefundamentert løsning hvor pelefundamentene erstattes med større sålefundament. Peler utgjør en
vesentlig andel av og usikkerheten til kostnadsestimatet. Direktefundamentering vil være en stor besparelse
både for kostnad og klimagassutslipp som følge av reduserte materialmengder. En direktefundamentert
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løsning krever nærmere geotekniske og forutsetter at grunnforholdene er tilstrekkelig gunstige med hensyn
til bæreevne og setninger. Disse setningene må sees i sammenheng med setning av vegfylling inn mot bru,
hvor en optimalisering av last fra vegfylling og bru vil kunne begrense eventuelle fremtidige behov for
justering av bru- eller fyllingshøyde.

4.2.5

Anleggsgjennomføring

Bruas fundament og landkar bygges uten vesentlig påvirkning på Nidarholms gate og dens trafikk.
Overbygningen kan bygges på reis med åpninger for trafikkgjennomføring. Trafikkavvikling under brua vil
være mulig i størsteparten av anleggsperioden, typisk med noe redusert frihøyde og antall kjørefelt. Vegen
under brua må være stengt ved utstøpning av overbygning og bør holdes stengt frem til spennkablene er
installert og spent opp, dvs. ca. 3 - 4 dager. Nærhet til jernbane vil kunne sette begrensinger og/eller føringer
på anleggsarbeider, eksempelvis med tanke på sikkerhetsavstander og høye løft. BaneNOR har egne regler
for arbeid nær og ved spor som må hensyntas under bygging av brua.
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5
5.1

Natursteinsmur med rekkverk
Generelt

Langs hovedsykkelruten er det flere områder hvor det blir behov for støttemur med gang- og
sykkelvegrekkverk i topp mur. Av estetiske hensyn er det valgt å at støttemurene utføres i naturstein. På
Figur 5-1 er områdene med natursteinsmur vist. Murtypen brukes på tre strekker langs pr. linje 71000: pr.nr.
54 - 61, 67 - 132 og 163 - 240, total lengde 149 m.

Figur 5-1: Oversikt over natursteinsmur. Gul linje viser områder med behov for natursteinsmur med rekkverk.

Høyden på murene varierer fra ca. 1,0 m til maks høyde ca. 5,0 m. I topp mur støpes en betongplate med
kantdrager i ytterkant som strekker seg utenfor ytterkant topp stein. Kantdrageren er 700 mm høy og OK
kantdrager følger lengdefall og -stigning på mur. Av praktiske hensyn med tanke på oppbygning av mur vil
den høye kantdrageren skjule avtrapninger og høydejusteringer av topp stein som er nødvendig da muren
følger veg med varierende høyde. Murens fremside har en helning 5:1. På Figur 5-2 vises et typisk snitt av
natursteinsmuren.

Figur 5-2: Typisk snitt av natursteinsmur med rekkverk i topp.
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6

Kostnadsoverslag

Kostnadsoverslagene er basert på enhetspriser fra erfaringstall fra tilsvarende arbeider og sammenlignbare
samferdselsprosjekter. Enhetsprisene er videre vurdert ut fra konstruksjonenes størrelse og utregnede
mengder. Nøyaktigheten i kostnadsoverslaget er vurdert til +/- 15 %.
Kostnadene er beregnet med basis i mengdeberegninger for konstruksjonsløsningene som vist på tegning
K101 og K201. Detaljert kostnadsoppsett er vist i Vedlegg B.
Kostnadene er angitt som entreprisekostnader eks. mva, med og uten 25 % påslag for rigg og drift
(avrundende tall). Følgende kostnader er utregnet:

Entreprisekostnad eks.
mva., eksl. rigg og drift [kr]

Konstruksjon
K100 Gardemoundergangen
K200 Nidarholmsbrua
Støttemur med rekkverk

Enterprisekostnad eks.
mva., inkl. rigg og drift [kr]

2 080 000

2 600 000

11 930 000

14 910 000

6 350 000

7 940 000
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Vedlegg A – Tegninger
A-1

Tegning K101 - Gardemoundergangen Oversikt

A-2

Tegning K201 - Nidarholmsbrua Oversikt
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Vedlegg B – Kostnadsoverslag
B-1

K100 Gardemoundergangen

B-2

K200 Nidarholmsbrua

B-3

Støttemur med rekkverk
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Vedlegg A – Tegninger
A-1

Tegning K101 - Gardemoundergangen Oversikt

A-2

Tegning K201 - Nidarholmsbrua Oversikt

1/3

1.

Generelt
Årstall for ferdigstillelse: 20xx
Veg over kulvert: Sykkelveg med fortau
Veg gjennom kulvert: Gang- og sykkelveg
Kulvert i plasstøpt betong med
tilstøtende vanntett trau.
Nøyaktighetsklasse B iht. håndbok
R762 Prosesskode 2.
Utførelsesklasse 3 iht. NS-EN 13670

Tegningen viser den situasjonen det bygges for i første
omgang, som omtales "midlertidig". Med "fremtidig"
situasjon menes endelig utforming av undergangen etter at
det er etablert nye spor for Nordlandsbanen med
tilhørende ny undergang under jernbane.
2.

Regelverk
Håndbok N400 Bruprosjektering (01.01.2022)
Håndbok N100 Veg- og gateutforming (22.06.2021)
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (04.04.2022)
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018)

3.

Lastdata
SVV 2010 (Eurokoder)

4.

Typiske materialkvaliteter
Betong: B45 SV-standard
Armering: B500NC og B500NCR
Rustfritt stål: A4-80 (NS-EN ISO 3506) og
1.4404 (NS-EN10088)

5.

Fundamentering
Direktefundamentering på avrettingslag

6.

Belegning
På kulvert: Membran tilsv. belegningsklasse A3-4
I kulvert: Membran tilsv. belegningsklasse A3-4

7.

Rekkverk
På kulvert: Ikke-kjøresterkt gang- og
sykkelvegrekkverk, utformes iht. formingsveileder

8.

Fuge:
Vanntett støpeskjøt i overgang fra kulvert til trau

Tegning C101 Plan og profil
Tegning F102 Normalprofil
Tegning K201 Nidarholmsbrua - Oversikt

Vedlegg B – Kostnadsoverslag
B-1

K100 Gardemoundergangen

B-2

K200 Nidarholmsbrua

B-3

Støttemur med rekkverk

1/4

Hovedsykkelrute Trondheim - Statens Vegvesen

Dato :

03.06.2022

Prosjekt:
10228247 Detaljregulering Lilleby skole - Nordtvedts gate (Strandveien)
Konstruksjon: K100 Gardemoundergangen
Brudata :
Plasstøpt kulvert for gang- og sykkelveg. Føringbredde veg gj. kulvert = 5,5 m. Lengde 7,4 m
Inkluderer trau m/ lengde 6,3 m. Føringsbredde veg over kulvert = 5,5 m. Ref. tegning K101.
Kostnader knyttet til veg, vegfylling og natursteinsmur nær kulvert er ikke tatt med her.
Prosess

Beskrivelse

Kulvert og trau
81.1
Gravearbeider over vann
81.5
Masser under og inntil konstruksjoner over vann
83.6
Spunt- og avstivningssystemer
84.2
Forskaling
Armering
84.3
84.4
Betongstøp
Sum
Brubelegning og utstyr
65
Asfaltering kulvert, over og gjennom
87.1
Fuktisolering, membran A3-4
87.2
Ikke-kjøresterkt gang- og sykkelrekkverk
87.5
Overvannssystem, sluk
87.6
Føringsveier og belysning
Sum

Sum mengdeoppsett
Uspesifisert
SUM ENTREPRISEKOST EKS. MVA., RIGG OG DRIFT

Rigg og drift
SUM ENTREPRISEKOSTNADER EKS. MVA.
AVRUNDET

Enhet

Mengde

Enh.pris

Pris

m3
m3
m2
m2
t
m3

700
600
140
165
14
80

200
350
3 000
1 200
18 000
2 600

140 000
210 000
420 000
198 000
252 000
208 000
1 428 000

m2
m2

110
110
12
1
1

500
500
4 000
100 000
40 000

55 000
55 000
48 800
100 000
40 000
298 800

m
RS
RS

20 %

25 %

1 730 000
346 000
2 076 000

519 000
2 595 000
2 600 000

Hovedsykkelrute Trondheim - Statens Vegvesen
Prosjekt:
Konstruksjon:
Brudata :

Prosess

Dato :

03.06.2022

10228247 Detaljregulering Lilleby skole - Nordtvedts gate (Strandveien)
K200 Nidarhomsbrua
Ettspenns spennarmert betongplatebru, spennvidde = 29,0 m
Føringsbredde gang- og sykkelveg 7,0 m. Ref. tegning K201.
Kostnader knyttet til veg, vegfylling og natursteinmur nær bru er ikke med her.

Beskrivelse

Enhet

Landkar akse 1 og 2 inkl. plasstøpte murer
81.1
Gravearbeider over vann
81.5
Masser under og inntil konstruksjoner over vann
83.6
Spunt- og avstivningssystemer
83.5
Stålkjernepeler ø90
84.2
Forskaling
Armering
84.3
84.4
Betongstøp
Sum

m3
m3
m2
m
m2
t
m3

Overbygning
84.1
Stilas, provisoriske avstivninger og overbygg
84.2
Forskaling
Armering
84.3
84.37
Spennarmering
84.4
Betongstøp
Sum

m3
m2
t
mMN
m3

Brubelegning og utstyr
65
Asfaltering bru
87.1
Fuktisolering, membran A3-4
87.2
Ikke-kjøresterkt gang- og sykkelrekkverk
87.3
Brulager
Sum

Sum mengdeoppsett
Uspesifisert
SUM ENTREPRISEKOST EKS. MVA., RIGG OG DRIFT

Rigg og drift
SUM ENTREPRISEKOSTNADER EKS. MVA.
AVRUNDET

m2
m2

m
stk

Mengde

Enh.pris

Pris

650
700
100
960
220
27
150

200
350
3 000
4 100
1 200
18 000
2 600

130 000
245 000
300 000
3 936 000
264 000
486 000
390 000
5 751 000

1 260
410
58
1 683
385

350
1 200
18 000
380
2 600

441 000
492 000
1 044 000
639 403
1 001 000
3 617 403

215
215
63
4

500
500
4 000
25 000

107 500
107 450
252 000
100 000
566 950

20 %

25 %

9 940 000
1 988 000
11 928 000

2 982 000
14 910 000
14 910 000

Hovedsykkelrute Trondheim - Statens Vegvesen
Prosjekt:
Konstruksjon:
Brudata :

Prosess

Dato :

03.06.2022

10228247 Detaljregulering Lilleby skole - Nordtvedts gate (Strandveien)
Støttemur med rekkverk
Natursteinsmur med ikke-kjøresterk gang- og sykkelvegrekkverk festet i kantdager
med betongplate, ref. typisk snitt på tegning K201. Følger pr. linje 71000.
Total lengde mur = 149 m

Beskrivelse

Natursteinsmur med rekkverk, pr.nr 54-61 (L = 7 m)
81.1
Gravearbeider over vann
81.5
Masser under og inntil konstruksjoner over vann
Natursteinsmur
84.2
Forskaling
Armering
84.3
84.4
Betongstøp
87.2
Ikke-kjøresterkt gang- og sykkelrekkverk
Sum
Natursteinsmur med rekkverk, pr.nr 67-132 (L = 65 m)
81.1
Gravearbeider over vann
81.5
Masser under og inntil konstruksjoner over vann
Natursteinsmur
84.2
Forskaling
Armering
84.3
84.4
Betongstøp
87.2
Ikke-kjøresterkt gang- og sykkelrekkverk
Sum
Natursteinsmur med rekkverk, pr.nr 163-240 (L = 77 m)
81.1
Gravearbeider over vann
81.5
Masser under og inntil konstruksjoner over vann
Natursteinsmur
84.2
Forskaling
Armering
84.3
84.4
Betongstøp
87.2
Ikke-kjøresterkt gang- og sykkelrekkverk
Sum

Sum mengdeoppsett
Uspesifisert
SUM ENTREPRISEKOST EKS. MVA., RIGG OG DRIFT

Rigg og drift
SUM ENTREPRISEKOSTNADER EKS. MVA.
AVRUNDET

Enhet

Mengde

Enh.pris

Pris

7
m3
m3
m2
m2
t
m3

m

100
80
18
20
2
10
7

200
350
5 500
1 200
18 000
2 600
4 000

20 000
28 000
96 250
24 000
36 000
26 000
28 000
258 250

250
800
150
120
13
70
65

200
350
5 000
1 200
18 000
2 600
4 000

50 000
280 000
747 500
144 000
234 000
182 000
260 000
1 897 500

800
1 600
310
150
16
90
77

200
350
4 500
1 200
18 000
2 600
4 000

160 000
560 000
1 395 000
180 000
288 000
234 000
308 000
3 125 000

65
m3
m3
m2
m2
t
m3

m
77
m3
m3
m2
m2
t
m3

m

20 %

25 %

5 290 000
1 058 000
6 348 000

1 587 000
7 935 000
7 940 000

