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Generelle og spesielle forhold knyttet til de ulike konstruksjonene

1

Generelle forhold tilknyttet konstruksjoner i Sykkelstamvegen
Generelle prinsipper for utforming av konstruksjoner er fastsatt i arbeidet
med formingsveilederen for Sykkelstamvegen (vedlegg 2), se også kapittel
Error! Reference source not found.. i planbeskrivelsen. For detaljer tilknyttet
brukonstruksjoner, underganger og tunnelportaler henvises det til tegninger:
K1110, K1150, K1190, K1300, K1400 og K1500.

1.1

Krav til fri høyde
Over veg med biltrafikk skal minimum fri høyde under bru være 4,9 m, mens
den frie høyden over gang- og sykkelveg skal være 3,1 m. Krav til fri høyde i
undergang er også 3,1m.
Fri høyde under brukonstruksjon i Helmer Hanssens gate er i samråd med
Statens vegvesen og Stavanger kommune valgt til 4,5 m. Dette for å kunne gi
adkomst til renovasjonskjøretøy, brannbiler og varetransport. Fri høyde 4,5 m
må skiltes.

1.2

Krav til føringsbredde
Alle bruene langs Sykkelstamvegen har føringsbredde (fri bredde mellom
kantdragere/rekkverk) på 5,0 m. Dette gjelder også fri bredde innvendig
underganger.

1.3

Grunnforhold og fundamentering
Parallelt med dette prosjekteringsarbeidet har det foregått
grunnundersøkelser for bruområdene. Geotekniker i Statens vegvesen har gitt
anbefalinger om fundamentering for de fleste bruene. Fundamentering vil
skje stedvis mot fjell og stedvis mot løsmasser. Der hvor det er løsmasser må
det vurderes om masseutskifting er nødvendig. Dersom lagtykkelse av dårlige
masser blir for stor til å kunne masseutskifte, er det anbefalt fundamentering
på stålkjernepeler til fjell.

1.4

Spennvidder
I stor grad er det underliggende veg eller gang- og sykkelveg eller siktkrav
for disse, som bestemmer nødvendig spennvidde.
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Spesielle forhold knyttet til de ulike konstruksjonene

2.1

Sykkelbru SIF stadion (Jfr. tegning K1110)
Sykkelbru over gang- og sykkelveg ved SIF stadion
Grunnforhold/fundamentering:
Det antas fundamentering mot berg.
Geometri og konstruksjon:

2.2



Valgt konstruksjon; slakkarmert betongplatebru



Bru lengde ca. 15 m.



Brubredde inkl. kantdragere 5,8 m



Bruareal 87 m2

Sykkelbru Helmer Hanssens gate (Jfr. tegning K1150)
Sykkelbru, parallelt med- og over parkering langs Helmer Hanssens gate
Grunnforhold/fundamentering:
Det antas fundamentering mot berg eller faste morenemasser.
Geometri og konstruksjon:

2.3



Valgt konstruksjon; slakkarmert støttemur med utkraget betongplate



Bru lengde ca. 214 m.



Brubredde inkl. kantdragere 5,8 m



Bruareal 1241 m2

Sykkelbru Oscar Wistings gate (Jfr. tegning K1190)
Sykkelbru over Oscar Wistings gate
Grunnforhold/fundamentering:
Det antas fundamentering mot berg.
Geometri og konstruksjon:

2.4



Valgt konstruksjon; slakkarmert betongplatebru



Bru lengde ca. 18 m.



Brubredde inkl. kantdragere 5,8 m



Bruareal 104 m2

Undergang Polarveien (Jfr. tegning K1300)
Undergang for Sykkelstamvegen under gang- sykkelveg ved vestre ende av
Auglend gangbru
Grunnforhold/fundamentering:
Det antas fundamentering mot berg.
Geometri og konstruksjon:


Valgt konstruksjon; slakkarmert betongkulvert



Kulvertbredde 5,0 m



Kulvertlengde varierende 4,2 til ca13 m
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2.5



Innvendig areal ca. 26 m2



Tilhørende støttemurer (høyde 1,0-3,5m), samlet lengde ca. 295m

Undergang Auglendsveien (Jfr. tegning K1400)
Undergang for Sykkelstamvegen under Auglendsveien
Grunnforhold/fundamentering:
Det antas fundamentering mot masseutskiftet sprengstein eller til faste
masser.
Geometri og konstruksjon:

2.6



Valgt konstruksjon; slakkarmert betongkulvert



Kulvertbredde ca. 16 m



Kulvertlengde ca. 24 m



Innvendig areal ca. 439 m2



Tilhørende støttemurer (høyde 1,0-3,5m), samlet lengde ca. 295m

Tunnelportaler Sørmarka (Jfr. Tegning K1500)
Tunnelportaler i hver ende av sykkeltunnel gjennom Auglendshøyden
Grunnforhold/fundamentering:
Det antas fundamentering mot berg.
Geometri og konstruksjon:


Valgt konstruksjon; slakkarmert betongportal (hvelv), tverrsnitt T5,5



Portallengder i begge ender antas til 7m inklusiv 2m kontaktstøp.



Det etableres maskinlødd tørrmur rundt hvelv.



I selve tunnelen, skal det benyttes betongelementer både for vegg og
hvelv.
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Spesielle forhold knyttet til overvannshåndtering
Vurderingene er basert på digitalt grunnlagskart og digitalt VA-kart mottatt fra Stavanger
kommune og IVAR. Høyder på ledninger er tatt fra digitalt SOSI VA-kart og har ikke blitt
sjekket for nøyaktighet. Vedlagte tegninger viser soner ved kryssing av eksisterende VA
ledninger, konflikter med eksisterende VA kummer, og forslag til nytt system for
oppsamling og drenering av overvann langs den nye sykkelstamveien.

1

Schancheholen, profil 0 – ca. 220
Prinsippløsning
Sykkelstamvegen ligger langs eksisterende motorveg. Sykkelstamvegen går
gjennom fylling/skjæring. Lukket overvannssystem med drensledninger,
sandfangskummer med kupelrist, og overvannsledninger. Tilkobling til
eksisterende kommunalt nett. Kapasitet på det eksisterende nettet skal
vurderes og behov for fordrøyningstiltak skal kartlegges. Bruk av
infiltrasjonssandfanger skal vurderes.
Konflikter med eksisterende VA-anlegg -profil 95 – 105, tettbebygd område.
Det må tas hensyn til:


DN 450 Vannledning



DN 300 Felles ledning



DN 1500/2000 Felles ledning som krysser traseen ved profil ca. 100.

Høyder:

2



DN 450 Vannledning: Ukjent. Antatt ca. 32,00 (topp rør)



DN 300 fellesledning: Ukjent. Antatt ca. 30,5 (bunn rør)



DN 1500/2000 fellesledning: ca. 23.29 (bunn rør)

Helmer Hanssens gate – profil 220 – ca. 490. Tett bebygd område
Prinsippløsning
Sykkelstamvegen ligger på en ca. 6,0 m bred rampe over eksisterende
veg/terreng som går over i en bru i profil 450 - 470. Overvann skal samles i
sluker langs betongkanten og føres ned til sandfangskummer. Tilkobles
eksisterende kommunalt nett. Kapasitet på det eksisterende nettet vurderes.
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Sluker skal være veisluk med planrist, maks bredde b=25 cm. Se tegning
K1150 for detaljer.
Konflikter med eksisterende VA-anlegg -profil 250 – 450, tettbebygd
område.
Det må tas hensyn til:


DN 150 fellesledning som krysser traseen fra profil 250 til profil 290.
Ca. kum nr. 50117 må flyttes ut av traseen, men det er svært liten
plass for omlegging av ledningen. Nivå ledning: Antatt ca. 32,04 (bunn
rør)



DN 300 vannledning (nivå ukjent) og DN 375 fellesledning (ca. 32,5
bunn rør) som krysser traseen ved profil ca. 450.

Konflikter med eksisterende kabler: Det må tas hensyn til


3

Høyspent grøft (50, 132 eller 300 Kv) som krysser traséen ved ca.
profil 530. Nivå ukjent.

Polarveien - profil 490 –690 –Tett bebygd område
Prinsippløsning
Sykkelstamvegen avgrenses med mur mot eksisterende E39. Overvann skal
samles i sluker langs betongkanten og føres til sandfangskummer. Tilkobles
eksisterende kommunalt nett. og/eller til eksisterende overvannssystem for
motorveien Kapasitet på det eksisterende nettet vurderes. Sluker skal være
sykkelvennlige veisluk med planrist, maks bredde b=25 cm.
Sluker i eksisterende vei (Polarveien) erstattes med sykkelvennlige sluker.
Dagens OV-system kartlegges og brukes videre.
Konflikter med eksisterende VA-anlegg (profil 530 – 690)
Det må tas hensyn til:


DN 150 fellesledning, som krysser traséen fra ca. profil 590 - 630.
Ledningen må omlegges utenfor traséen. Nivå bunn rør ca. 41,95.



DN 150 vannledning (nivå ukjent) og DN 525 fellesledning (nivå bunn
rør ca. 41,01) som krysser traseen ved profil ca. 685.



Kumset 74883, 173459 og 50670 må flyttes (omlegges) ut av traseen.

Konflikter med eksisterende kabler: Det må tas hensyn til


4

Høyspent grøft som krysser hoven traseen ved ca. profil 530. Nivå
ukjent.

Auglendsveien – Sørmarka Arena – profil ca. 690 – ca.1690
Prinsippløsning
Sykkelstamvegen går i skjæring med mur/høy skråning på begge sider.
Lukket overvannssystem med bruk av sykkelvennlige sluker med planrist,
maks. bredde b=25 cm. Overvannet tilkobles eksisterende kommunalt VAnett eller eksisterende overvannsnett for motorvei. Eksisterende nett
kartlegges nærmere.
Veinettet ved undergang Auglendsveien: lukket drenssystem med
drensledninger, sluker og overvannsledninger. Tilkobles til eksisterende
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kommunalt nett og eksisterende overvannsystem i Auglendsveien (må
kartlegges nærmere).
I profil 734 er det lavpunkt på veien. Dreneringen kartlegges nærmere og
eventuell pumping av overvann vurderes.
Konflikter med eksisterende VA anlegg ved Auglendsveien (profil 880 – 930).
Det må tas hensyn til:


DN 600/900 fellesledning (antatt nivå bunn rør ca. 42,2) som krysser
hovedtraséen ved ca. profil 880.



DN 450 vannledning (nivå ukjent), som krysser hovedtraséen ved ca.
profil 930. Ledningen flyttes min. 5 m fra prosjektert mur.



VL DN 37/OV DN 230 og SP DN 150 i Lysebuveien

Konflikter med eksisterende kabler.
Det må tas hensyn til


Høyspent kabel (50, 132 eller 300 Kv) som krysser hovedtraséen ved
ca. profil 930. Nivå ukjent.

Konflikter med eksisterende VA-anlegg - Sørmarkveien - profil 1170 – 1300.
Det må tas hensyn til:


DN 230 fellesledning (nivå bunn rør ca. 49.54) og DN 63 vannledning
(nivå ukjent) som ligger parallelt (inntil 1 m) av hoved traseen fra ca.
profil 1170 til 1250.

Konflikter med eksisterende kabler.
Det må tas hensyn til:


Gassrør DN 125 som krysser hovedtraséen ved ca. profil 1275. Nivå
ukjent.



Høyspent grøft som krysser hovedtraséen ved ca. profil 1300. Nivå
ukjent.

Konflikter med eksisterende VA-anlegg i Sørmarka Arena - profil 1380 –
1950
Det må tas hensyn til:


DN 350 fellesledning (nivå ukjent) og DN 150 vannledning (nivå ukjent)
som krysser hovedtraséen ved ca. profil 1380. Vannkum 54440 (og
stengventil) må mest sannsynligvis flyttes ut av traséen.



DN 1000 fellesledning (nivå bunn rør ca. 44,27 - 44,45) og DN 150
vannledning (nivå topp rør ca. 47,05) som krysser/ligger langs
hovedtraséen fra ca. profil 1470 til 1540. Denne strekningen og
tilhørende kummer må omlegges utenom traséen (mest sannsynligvis
på østsiden av traséen).



DN 400 fellesledning (nivå bunn rør ca. 46,43) og DN 150 vannledning
(nivå topp rør ca. 47,52) som krysser hovedtraséen ved ca. profil 1650.



DN 300 fellesledning (nivå bunn rør ca. 45,45), DN 1000 fellesledning
(nivå bunn rør ca. 45,45) og DN 150 vannledning (nivå ukjent) som
delvis krysser veien ved ca. profil 1740. Tilhørende kummer må flyttes
ut av hovedtraséen.
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Konflikter med eksisterende kabler
Det må tas hensyn til:

5



Høyspentgrøft som krysser hovedtraséen ved ca. profil 1580. Nivå
ukjent.



Høyspentgrøft som krysser hovedtraséen ved ca. profil 1680. Nivå
ukjent.



Høyspentgrøft som krysser hovedtraséen ved ca. profil 1870. Nivå
ukjent.

Sørmarka Arena - profil ca. 1690 – ca. 2060
Prinsippløsning
Sykkelstamvegen ligger langs eksisterende motorveg. Sykkelstamvegen går
gjennom fylling/skjæring. Lukket overvannssystem med drensledninger,
sandfangskummer med kuppelrist, og overvannsledninger. Tilkobling til
eksisterende overvannssystem i E39. Eksisterende nettet kartlegges nærmere.
Konflikter med eksisterende VA-anlegg


Ifølge Stavanger kommune ligger det en stikkrenne under motorveien
mellom profil 1950-2000. Denne viderefører vannet fra bekken.
Plassering, dimensjon og type ledning er ukjent og må kartlegges
nærmere. Eventuell omlegging vurderes.

6

Sykkeltunnelen - profil ca. 2070 - 2440
Prinsippløsning
Ny tunnel for Sykkelstamvegen. Lukket overvannssystem: drensledning og
eget system for oppsamling av vaskevann. Det skal etableres oppsamlings
kum for vaskevann.

7

Sør for Auglendshøyden - profil ca. 2440 - 2620
Prinsippløsning
Sykkelstamvegen går i skjæring/delvis fylling. Lukket overvannssystem med
drensledninger, sandfangskummer med kuppelrist, og overvannsledninger.
Tilkobling til overvannssystem for Sykkelstamvegen delstrekning SørmarkaSmeaheia.
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