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1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG
1.1

Innledning

I forlengelse av åpning av ny Bodø tunnel er det planlagt å bygge eksisterende 3-feltsveg på
Grønnåsenkrysset ned til to kjørefelt med kollektivtilpasninger i krysset. Ved åpning av den nye Rv. 80
Hunstadmoen - Thallenkrysset reduseres dagens trafikkmengder på strekningen betydelig og gjenværende
trafikk vil være 8-12.000 ÅDT ifølge trafikkberegninger for Rv. 80 Hunstadmoen - Thallenkrysset.
Dagens situasjon for myke trafikanter består av en planfri kryssing over Rv. 80 på vestsiden av krysset på
18-3054 Grønnåsen GS bru som er bygd i 1984 og en kryssing i plan over Bodøsjøveien på sørsiden av
krysset. Det planlegges nå, i sammenheng med pågående utarbeiding av reguleringsplan for strekningen, å
erstatte dagens gangbru over Rv. 80 med ny planfri kryssing samt det å etablere en ny planfri kryssing over
Bodøsjøveien. Dette innebærer i tillegg til nedbygging av krysset til to kjørefelt, at det etableres en ny
gjennomgående sykkelveg med fortau langs Rv. 80, nye busstopp på nord-vest og sør-øst sider av krysset
samt nye forbindelser for gående og syklende. Et av hovedformålene med prosjektet er å forbedre
fremkommelighet for syklister og gående.
EFLA er innen rammeavtalen for anskaffelse av konsulenttjenester innen planlegging og prosjektering
(16/106028) tildelt oppdraget å utarbeide et forprosjekt med sammenligning av de to alternativene som
vurderes for krysset:
-

Alternativ 1: 2 nye gangbruer og GS veger/ramper opp til bruene
Alternativ 2: 2 nye underganger og GS veger/ramper ned til underganger

I forprosjektet er det i tillegg til selve konstruksjonsløsningene, fokusert spesielt på:
-

Linjeføring og stigningsforhold for GS veger
Redusert anleggsarbeid/stengning av veg
Trafikksikkerhet i kryss
Kostnad
Estetikk - attraktive løsninger for gående og syklende

Ved sammenligning av alternativene har det underveis i forprosjektfasen vist seg at valget vil i mest
sannsynlighet falle på bruer som kryssløsning som medfører at noe mer fokus er rettet mot bruløsningen i
rapporten.

Figur 1: Grønnåsenkrysset: Planlagt nedbygging av Rv. 80 fra forprosjekt reguleringsplan Rv. 80 Hunstadmoen - Thallenkrysset
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De helste forutsetninger som definerer prosjektet er spesifisert i denne forprosjektrapporten. Alternativ 1
– gangbruer og alternativ 2 – underganger har vært vurdert, tegnet, kvantifisert og visualisert. Alternativ 1
består av to gang- og sykkelbruer i stål på 34 m i ett spenn og 53 m i tre spenn over henholdsvis Rv. 80 og
Bodøsjøveien samt GS veger på fyllinger opp til bruene. Alternativ 2 består av to underganger; 22 m lang
under Rv. 80 og 20 m lang under Bodøsjøveien samt GS veger og utgraving ned til undergangene.
Oversiktstegninger for begge alternativer (K101, K102, K111, K201 og K202) er vedlagt, se vedlegg B.

1.2

Sammendrag

Kapittel 9 inneholder en sammenligningstabell for de to alternativene med hensyn til følgende faktorer:
•

Byggekostnad

•

Konstruksjonstid

•

Omfang av utgraving/inngrep i område

•

Trafikkulemper i byggefase

•

Fremkommelighet/stigning av ramper

•

Bestandighet - drift og vedlikeholdskostnader

•

Drenering av GS traseer

•

Trafikksikkerhet på GS veger

•

Estetikk

•

Opplevelse av brukere

•

HMS i byggefase

•

Teknisk anlegg i bakken

•

Miljøpåvirkning - karbonavtrykk

Bruløsningen har fordeler over undergangene når det gjelder flere av de kriteriene som sammenlignes;
beregnet byggekostnad er betydelig lavere over en kortere og enklere byggeperiode med tanke på
krevende trafikkavvikling, stort omfang utgraving og oppmuring, og behov for omlegging av teknisk anlegg
i bakken ved utbygging av undergangsløsningen.
Med hensyn til trafikkforhold i byggefasen, omfang av nødvendige inngrep i området, trafikksikkerhet
på GS veger og ikke minst estetikk og opplevelse av brukere av et ferdig bygd anlegg anbefales at det
velges alternativ 1 – gangbruer ved Grønnåsenkrysset.

2 GRUNNLAGSMATERIALE

2 GRUNNLAGSMATERIALE
2.1

Prosjekteringsforutsetninger

Forutsatt fri bredde av tverrsnitt for både bruer og underganger er definert av oppdragsgiver i Statens
vegvesen Region nord som 5,5 m (2,0 m gangbane / 3,0 m sykkelveg / 2x0,25 m skuldre).
Frihøyde under underkant brukonstruksjoner er 4,9 m, målt fra overkant asfalt iht. håndbok N100.
Vurdering av brukonstruksjoner utføres i henhold til Statens vegvesen sin Håndbok N400 Bruprosjektering,
og dermed med trafikkbelastning foreskrevet i NS EN 1991-2. Definert trafikklast fra et tjenestekjøretøy er
12 tonn.
I henhold til HB N400, pkt. 3.6.3 vurderes dynamiske laster på gangbruer i vertikal og horisontal retning
med hensyn til trafikantenes komfort. Det vises til NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 pkt. A2.4.3.2. hvor
det fremkommer anbefalinger for grenseakselerasjoner.
Rekkverk prosjekteres iht. styrke- og stivhetskrav i Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder og NSEN 1991-2.
Statens vegvesen har tatt utgangspunkt i at gangbruene for krysset spesifiseres som stålbruer heller enn
for eksempel bruer i betong, dette spesielt med hensyn til kortere byggetid og reduserte stengninger av
trafikkerte veger, fordeler mht. estetikk samt HMS med tanke på behov for støp over vegene ved utbygging
av betongbruer.
For vurdering av konstruksjonsløsninger for underganger er det tatt utgangspunkt i prefabrikkerte
kulvertelementer som Statens vegvesen har i utviklet i samarbeid med Betongelementforeningen.

2.2

Veger og reguleringsplan

Veglinjer for valgt alternativ fra dette forprosjektet vil inngå i reguleringsplanforslag for strekningen Rv. 80
Hunstadmoen – Bodøelv som er under arbeid og skal ferdiggjøres høsten 2018 før den videreføres til
godkjenning i kommunen i 2019. Veglinjer for kryssing av Rv. 80 og Bodøsjøveien, utarbeidet av Statens
vegvesen i forbindelse med forprosjekt for Rv. 80 hp 05 – Hunstadmoen – Bodøelv, er levert til EFLA i
Novapoint modell ved oppstart av forprosjektet. FKB kartgrunnlag, eiendomsgrenser og VA ledningskart er
også hentet ut fra Novapoint modellen. Grunnlag for kabelanlegg i bakken er levert på dwg format, en fil
fra Nordlandsnett og en fil fra Telenor.
Det er gjort en del endringer av linjeføring og vertikalprofiler for både nord-sør, NS linja over Rv. 80 og vestøst, VØ linja i forbindelse med definering av bruer og underganger hvor stigningsforhold på ramper har vært
et sentralt fokuspunkt i arbeidet. Det forutsettes at nøyaktig detaljering av bl.a. resulterende fall og
tilkoblinger hvor NS og VØ linja krysser, samt tilkoblinger til avkjørsler fra hovedlinjene ferdiggjøres i
detaljfasen.
Bruprofiler:
På NS linja er det definert en bruoverbygning med overliggende bæring som muliggjør senkning av profilen
mens frihøyde over veg opprettholdes. Plassering av høydepunkt på vertikalkurven er også justert med
fokus på å redusere stigning opp fra Per Helgesens veg i sør hvor den er tatt ned fra 12,5% til 8,3 %. Redusert
stigning, grunnet en senket profil og justert linjeføring i plan fra vegskulder på Rv. 80 medfører også at
nedrampingen i sørlig ende av NS linjen treffer eksisterende land omtrent 20 m lenger mot vest i forhold til
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dagens landing ved gangfelt over Per Helgesens veg. Dette betyr at rampen føres over et lavpunkt som
forekommer i gangstien akkurat i nåværende landing av rampen men medfører et behov for noe
forskyvning av gangfeltet som krysser over vegen, noe som kan også by på muligheter til å rydde opp i
trafikksituasjonen ved innkjørselen til parkeringsplassen på motsatt side av vegen. På rampe nord hvor
rampe ned fra brua avsluttes ved kryss på Soløyvannsvegen er stigning endret fra 7% til 5,4%. Det er også
gjort en småjustering av linjeføring for NS linja i plan. Planløsningen ligger i en R45 m kurve opp fra kryss
ved Soløyvannsvegen i nord, opp mot brua hvor vegskulderen treffer like over hjørnepunkt på nærliggende
eiendomsgrense i nord-vest kvadrant, før linja følger en rolig R200 m radius over Rv. 80, uten å skape for
skarp vinkel hvor den krysser VØ linja på nordside av vegen, og fører GS vegen videre i R40 m og R18 m
kurver ned mot sør som gir noe forlengelse av rampen ned til landingspunkt.

Figur 2: Bruprofil over Rv. 80

På VØ linja er bruprofil over Bodøsjøveien også senket tilsvarende til NS linja og høydepunkter justert.
Stigning på rampe vest er endret fra 7% til 5% mens stigning på rampe øst beholdes i 7%. Mot øst føres
sykkelvegen forbi nåværende eiendommer ved Ole Jensvolls veg hvor GS vegprofilen er senket fra kote ca
+30,7 m til kote +29,3 m i forhold til eks. terreng på +28,5 m i profil 340, omtrent i linje med husbygging på
tomten. Kote i profil 330, hvor GS vegen passerer like forbi hjørne på samme eiendomsgrense, diagonalt på
bygget er 30,0 m. Se beliggenhet i plan og profil på oversiktstegninger. Planløsning ligger i en R500 m kurve
opp fra vest, i en R220 m kurve over brua hvor den tilpasses til en R180 m kurve ned rampe mot øst.

Figur 3: Bruprofil over Bodøsjøveien

Profiler for underganger:
På grunn av økt bredde på undergang i NS linje under Rv. 80 (økt fra 4,0 m til 5,5 m fribredde ved oppstart
forprosjekt) er denne undergangen forskjøvet litt mot vest for å få plass til krysspunkt i sør-vest kvadrant.
Mot nord beholdes en stigning opp fra undergangen på ca 7% mens stigning mot sør er justert fra 8,3% til
ca 7,1%.
I linje VØ er undergang under Bodøsjøveien definert med samme helning på ramper som for
brualternativet, 5% og 7% på henholdsvis vestlig og østlig rampe.
Ramper ned til underganger er generelt preget av krevende siktforhold, spesielt hvor NS og VØ linjer krysser
i sør-vest kvadrant i kote ca +25,5 m (overflate Rv. 80 står i ca +30,3 m og dagens fylling i kote +32 - 33 m)
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og også hvor gangveg til busstopp kobles innpå NS linja i nord-vest kvadrant i kote ca +26,7 m (dagens fylling
står omtrent i kote +34 m i dette området).

2.3

Geoteknikk

Det er gjennomført boringer på vegstrekningen i forbindelse med forslag for reguleringsplanen. Rapport
foreligger ikke ved utarbeidelse av forprosjektet og derfor tas det utgangspunkt i eksisterende geotekniske
undersøkelser som ble utført før bygging av eksisterende gangbru over Rv. 80 og beskrevet i notat fra 1982.
Det ble utført 3 sonderinger i fundamentakser for eksisterende gangbru, vist i Figur 4, samt en
ramprøveserie ned til 3,0 m dybde. Bergoverflaten stiger fra en dybde på 5,9 m nord for Rv. 80 til en dybde
på 1,35 m sør for vegen.
Grunnforholdene er beskrevet som enskornig sand i øverste 1,5 m – T2 (litt telefarlig). Videre nedover i
dybde 1,5-2,0 m finnes et meget telefarlig T4 lag med leirig siltig sand. Fra 2,0 m er det siltig sand – T2 som
er meget fast lagret.
Det må tas hensyn til det meget telefarlige laget ved evt. sålefundamentering som medfører at masser ned
til 2,0 m dybde (i forhold til terrengoverflaten på det tidspunktet) må fjernes. Frostsikringslagets tykkelse
(h100) for Bodø er 1,7 m.
Videre grunnboringer i planlagte bruakser/traser for underganger bør utføres i forbindelse med
detaljprosjektering.

Figur 4: Grunnboringer fra 1982
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3 ALTERNATIV 1: GANG- OG SYKKELBRUER
Beskrivelse av de to gangbruene som er vurdert og forprosjektert for Grønnåsenkrysset fremgår av kapitlet.

Figur 5: Bruløsning: Bru over Rv. 80 og bru over Bodøsjøveien – oversikt

3.1

Brutype og tverrsnitt

Det vises til beskrivelse av linjeføring av GS-vegen i kapittel 2.2.
Med hensyn til begrenset plass for ramper opp til bruene som skaper krevende stigningsforhold er det
vurdert som en fordel å spesifisere bruer med overliggende konstruksjon for å kunne beholde vertikal profil
over vegene så lavt som mulig over nødvendig frihøyde.
De helste brutypene som er vurdert i fasen er bjelke-/stålkassebruer med overliggende bæring i kantene,
enten i form av lukket kasse eller perforert stegplate, buebruer med lav bueprofil over vegene med
overbygning suspendert i hengestenger, og stagbruer med lave tårn og overbygning utført som
stålkassetverrsnitt.
Valgt type for begge bruer er en stålkassebru med en lav, lukket stålkasse og overliggende bæring i form av
perforerte stegplater i varierende høyde med bærende overflens i topp. Begge bruer har samme fribredde
innenfor kanter og rekkverk, 5,5 m.
Tverrsnittet utføres med en 10 mm tykk ortotrop dekkplate, stivet av langsgående trapesstivere og
stegplater mellom dekkplate og underflens. Stålkassen er spesifisert som en lukket kasse med lav
konstruksjonshøyde på omtrent 0,4 m utført som et lufttett element som trykkprøves og behøver dermed
ikke innvendig vedlikehold. Sideplater med ca 10 mm nedstikk vil fungere som dryppneser.
Tverrskottsplater med 3-4 m senteravstand sørger for lateral stabilitet av tverrsnittet samt det å
opprettholde stålkassens form i lengderetning. Stegplater med en kraftig overflens i toppen sørger for
tilfredsstillende stivhet. Stegplatene, ovenfor sideplater på den lukkede stålkassen utføres som perforerte
plater som vil kunne fungere som lette og karakteriserende elementer på begge konstruksjonene.
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Figur 6: Tverrsnitt ved maks. konstruksjonshøyde (midtspenn på NS linja / ved akse 2 på VØ linja)

Figur 7: Tverrsnitt - ståloverbygning og endevegg ved landkar

Ifølge oppdaterte regler i håndbok N400 skal kantdragere ha min høyde og bredde på henholdsvis 100 mm
og 350 mm og bygges i rustfritt stål. Det må tidlig i detaljprosjekteringen søkes fravik fra kravet ved at det
for eksempel suppleres med en rustfri langsgående kantplate nederst på innsiden av stegplatene for å
oppfylle krav om rustfri føring langs kanten i 100 mm høyde. Det må antas at det vil variere iht. kanttype
hvor aktuelt breddekravet, hovedsakelig illustrert
for betongkanter i N400, vil være for spesifisert
kant.
Endeopplegg på begge bruer spesifiseres i form av
endeplater på ståloverbygningen, støpt inn til
plasstøpt endetverrbjelke. Endeplatene danner en
del av endetverrbjelkenes forskaling og har
påsveiste
boltedybler
som
sørger
for
kraftoverførelse og opptak av vertikale skjærkrefter.

Figur 8: Endekonstruksjon (overgangsplate ikke vist)
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3.2

Brugeometri

Bru på NS linje over Rv. 80 er definert i ett 34 m langt spenn over vegen. Det er vegbredde på Rv. 80, krav
til frihøyde av underkant konstruksjon over veg og utførelse av skråninger som styrer plassering og
spennvidde. På nordside av vegen plasseres fundament i byggegrop i eksisterende fylling, litt vest for
eksisterende brufundament og bunker som står i østlig skråning av fyllingen. Det regnes med at
eksisterende tørrmur mot riksvegen fjernes og det opprettes en ny en i forbindelse med fundamentering
og tilpasning til vegskulder. På sørside av riksvegen treffer brua fyllingen nord-vest for eksisterende bruende
som gir økt plass og bedre sikt inn mot krysset hvor NS og VØ linjene møtes i forhold til tidligere spesifisert
trase. Det anses som en fordel med hensyn til plass og sikkerhet i NS-VØ krysset å trekke ny bruende litt ut
i fyllingen, nærmere riksvegen for å forbedre sikt innpå krysset. Det medfører en noe brattere skråning og
det regnes med oppretting av en tørrmur utenfor vegskulderen som støtter fyllingen rundt både dette
fundamentet på NS brua og endefundament i akse 1 på VØ brua. Under bruene spesifiseres en steinlagt
overflate i ca 6 m bredde opp til endeveggene. Se tørrmurer i lengdesnitt på K102 og vegrekkverk i plan på
K101.
Over spennet på NS brua varierer stegplatehøyden fra omtrent 200 mm over stålkassen ved bruendene til
en maks høyde på 1300 mm i midtspenn. Variasjonen gir mulighet til å opprettholde relativt gode
siktforhold mot bruendene hvor det er spesifisert et rekkverk med gjennomsiktbart flettverksnett.

Figur 9: Stålkonstruksjon – Bru over Rv. 80

Bru på VØ linje over Bodøsjøvegen defineres som en 53 m lang bru i tre spenn på 27 m (over vegen) + 14 m
+ 12 m. Stegplatehøyde over stålkassen varierer også her tilsvarende til brua over riksvegen slik at
siktforhold ved ender blir mer gunstige og tverrsnittet kan lettes hvor påkjenning er redusert over
brulengden. For VØ brua vil stegplatene være i maks høyde like ved akse 2 hvor det kan regnes med størst
momentpåkjenning i tverrsnittet mens største momenter opptrer i midtspenn på NS brua over riksvegen.
Fylling ved østlig brufundament er redusert betydelig i størrelse ved å forlenge brua med to spenn mot øst.
Brulengden er økt med 13 m, fra tidligere spesifiserte 40 m opp til 53 m og fyllingsfronten flyttes ca 20 m
fra krysset mot øst. Fyllingstopp er senket fra ca 6,5 m over bakken ved profil 271 til en høyde på ca 4,5 m
ved flyttet endefundament i akse 4, noe som gir en mer åpen og lett løsning i denne kvadranten som i
dagens situasjon står uten fyllinger. Denne endringen til 3 spenn er foreslått også med hensyn til å ikke
påvirke kostnader til en for stor grad siden brukonstruksjonen vil være dyrere enn fylling (se kostnader i
kap. 7) men ved videreføring av prosjektet i forlengelse av sammenligning av alternativer og vurdering av
kostnader kan det bli aktuelt at brua bør forlenges enda mer mot øst for å redusere til en enda større grad
omfang av fyllingsarbeider.

Figur 10: Stålkonstruksjon – Bru over Bodøsjøveien
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3.3

Fundamentering

Vurdering av fundamenteringsmetode er gjort med hensyn til beskrivelse i notat for grunnundersøkelser
for eksisterende gangbru over Rv. 80 fra 1982, det vises til diskusjon i kapittel 2.3.
Dybde til berg på NS linja er grovt kjent fra disse tidligere undersøkelsene mens på VØ linja er dybde til berg
ikke kjent unntatt for denne boringen som ligger i nærhet til kryssing av NS og VØ linjene. Høydekoter for
eksisterende i boringspunktene fra 1982 fremgår ikke av rapporten.
Når det gjelder fundamentering av bruene er det forutsatt at fundamenter i alle akser sålefundamenteres
på sprengsteinsfylling; det graves ut og eventuelle telefarlige masser ned til 2 m dybde som omtales i
rapporten fra 1982 fjernes.
Endelig utgravingsdybde og underkant fundamenter vil defineres i henhold til oppdaterte boringer i
bruakser.

3.4

Teknisk anlegg

Tegning K111 gir en oversikt over antatt utgraving og teknisk anlegg i bakken som kan forventes å påvirke
fundamenteringsarbeider. Følgende kabler og VA ledninger er identifisert i de planlagte bruaksene:
Brulinje NS
Akse 1: Jordkabel LSP (Nordlandsnett) ligger fra vest inn mot planlagt byggegrop og videre ned eksisterende
skråning hvor nytt fundament er planlagt. Kabelen møter vest/øst fordeling av samme kabel ved
eksisterende veglysmast like foran ny tørrmur som er vist foran akse 1 i lengdesnitt på tegning K102.
Akse 2: Ledningsnett fra Telenor ligger i vest-øst retning gjennom byggegropen, videre spesifisering av
denne føringen fremgår ikke av kabelgrunnlaget. Det forekommer også en linje fra VA anlegget like bak
fundamentet, spesifisert som grøftebunn.
Brulinje VØ
Akse 1: Grunnlag for anlegg i bakken viser ikke ledninger eller kabler gjennom byggegrop ved akse 1.
Akse 2: En høyspentkabel (jordkabel HSP fra Nordlandsnett) ligger gjennom nordvest hjørne av
fundamentet. I tillegg ligger det 2 vannledninger og ledningsnett fra Telenor i byggegropen. Her vil det være
behov for forsiktig graving og forskyvning av høyspentkabelen før støp av fundamentet.
Akse 3: Jordkabler LSP (Nordlandsnett) ligger ved fundamentet og vil behøve forskyvning / eller tilpasning
av fundamenthjørnet. Ledningsnett (Telenor) ligger også i byggegropen.
Akse 4: Ledning for kabel TV (Telenor) ligger i skråningen på byggegropen.
Det regnes ikke med noen ledninger i brua, uten strømforsyning til belysning i håndløper.

3.5

Avvanning

Brutverrsnittet defineres med et 2% takfall. Begge bruene ligger i høydekurve over vegene og fall i
lengderetning vil samle opp vann ved bruender som ledes i steinsatt grøft ifølge Statens vegvesen sine
brudetaljer ved ender eller, etter behov, ledes i renne til overvannsystemet langs riksvegen. Bruareal som
avvannes er ikke av en størrelse som krever vannavløp over brulengden.

13

3.6

Rekkverk og brukanter/stegplater

Begge bruene som presenteres her har det samme rekkverket, som består av stolper av rustfri kasseprofil
med rustfritt flettverksnett. Stolpene har senteravstand på omtrent 1,5 m og varierer i høyde over
brulengden i forhold til den variable stegplaten i tverrsnittet, men beholder en konstant 1,4 m høyde over
brubanen. De forbindes med en toppliste samt håndlist i høyde 0,9 m over vegbanen. Stolpene boltes med
rustfrie M16 bolter til en forankringsplate med gjengehull som er sveist til overflensen på stålbrua.
Rekkverket forlenges ut over betongvingene på bruene hvor boltegruppene støpes inn. I kryss mellom
bruene videreføres rekkverk på NS- og VØ bruene slik at det møtes på innsiden av bruene. Flettverksnettet
spesifiseres med maks. maskevidde 50 mm for å tilfredsstille krav om brøytetetthet opp til 0,8 m høyde
over vegoverflate. Tilsvarende vil perforerte stegplater spesifiseres med hulldiameter 50 mm under 0,8 m
høyde over vegoverflate som vokser opp mot en større diameter hvor tverrsnittet oppnår maks.
konstruksjonshøyde. Illustrert hullstørrelse varierer fra ca 10-75 mm i diameter og kan forventes å gi et noe
mer gjennomsiktbart utrykk ved tettere utspredning av hull.

Figur 11: Rustfritt rekkverk med flettverksnett, vist mellom ca kvartspenn frem til full høyde i midtspenn. Håndliste ikke vist.

3.7

Belysning

LED-belysning installeres i rekkverkets håndliste. Drivere for belysningen blir montert ved bruender.

3.8

Fuger og lagre

Begge bruene forutsettes utført uten konstruksjonsfuger og brulagre.

3.9

Belegning

Belegning for begge brualternativene består av fuktisolering i klasse A3-4 iht. Prosesskoden (Topeka,
tykkelse 12 mm), og 40 mm asfalt. Et friksjonsbelegg, safegrip eller tilsvarende kan også være aktuelt,
dersom fravik fra HB N400 kan godkjennes.

3.10 Byggearbeider og trafikkulemper
Gravearbeider og bygging av fundamenter kan til en stor grad utføres uten stengning av vegene. Ved
fundamentering av NS brua over riksvegen vil endelige fundamenteringskoter og metode ved demolering
av eksisterende natursteinmur på nordside av veien kunne være av betydning mht. behov for noe
innsnevring av veien. Distanse fra endeakser til vegskuldre er omtrent 6,5-7,5 m i akser 1 og 2 på NS linja
som kan forventes å gi tilfredsstillende plass for utgraving og fundamentering av byggegroper som foreløpig
forventes å ikke være dypere enn ca 2 m i forhold til overflate Rv. 80.
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Det forutsettes at stålbruer over Rv. 80 og Bodøsjøveien kan løftes på plass i ett løft med stengning av
veg over én natt for hver bru. Noe innsnevring og trafikkbegrensninger vill evt. være aktuelle i en 2-4
ukers periode pga. stillas for montering av stålbruer i vegkanter.

3.11 Statisk system og dimensjonerende laster
Det statiske systemet til stålbrua over Rv. 80 som har et relativt langt, tilnærmet fritt opplagt spenn har
vært analysert med skallelementer i en FEM modell i SAP2000 v20 (csiamerica.com).
Hovedmål med analyse av global systemet i forprosjektfasen er å vurdere konstruksjonsstivhet og dynamisk
oppførsel, spesielt for varierende konstruksjonshøyde av 34 m spenn over Rv. 80 samt momentbelastning
på ståltverrsnitt og opplagringskrefter i bruender med hensyn til kraftopptak i endekonstruksjon. Også for
å få et inntrykk av spenningsfordeling over høyden av de relativt høye stegplatene ved midtspenn. Videre
analyse av de reduserte, perforerte stegplatene og detaljering av endeoppleggene vil bl.a. være viktige
punkt ved detaljprosjektering av bruene.
Opplagring av 3 spenns bru over Bodøsjøveien vil defineres som fritt opplagt i bruender ved analyse i
bruksgrensetilstand, tilsvarende til brua over riksvegen, hvor endeplaten på den relativt lave stålkassen
festes med boltedybler til endetverrbjelken. Stålsøyler i akser 2 og 3 blir sirkulære stålrør, 2 stk. i hver akse
i V-utforming.
Første vertikale egensvingeform for bruspenn over Rv. 80 ligger på ca 3,3 Hz som ligger utenfor
frekvensområder for gang- og løpetrafikk og vil dermed ikke være sannsynlig til å resonere med vibrasjon
fra dynamiske laster fra fotgjengere, noe som er gunstig å ha oversikt over siden konstruksjonen er
krevende mht. plassering av svingningsdempere i det lave lukkete kassetverrsnittet.
Kritiske laster på bruene vil opptre som positiv momentbelastning i midtspenn på NS brua og negativ
momentbelastning over akse 2 på VØ brua (høydepunkt overliggende konstruksjon) samt skjærspenninger
i endeaksene hvor konstruksjonshøyden er lavere men stegplatene får full utnyttelse av tverrsnittareal.
Tilbakeføring av krefter fra fyllinger i bruender ved temperaturekspansjon vil føre til relativt store aksiale
spenninger i overbygningen for så rette bruer og det blir viktig å kartlegge kraftopptak som en balanse
mellom fundamentstivhet og spenninger i overbygning.

Figur 12: FEM modell: 34 m spenn over Rv. 80 / Von Mieses spenningsfordeling over brulengden
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4 ALTERNATIV 2: UNDERGANGER
4.1

Tverrsnitt og geometri

Det vises til beskrivelse av linjeføring av GS-vegen i kapittel 2.2.
For alternativ 2 - underganger er spesifiseres tverrsnittet som prefabrikkerte kulvertelementer som Statens
vegvesen har i utviklet i samarbeid med Betongelementforeningen. Elementene er dimensjonert iht.
håndbok N400 Broprosjektering (2015), R762 Prosesskode 2 (2015) og NS-EN 1990-1999. Frihøyde i
tverrsnittet er 3,05 m over slitelag.
Beskrivelse av tverrsnittet, materialspesifikasjon, laster, montering og fundamentering forekommer på
Statens vegvesen sin tegning K110 – Prefabrikkerte kulvertelementer med flatt tak.

Undergang på NS linje under Rv. 80 består av 11x2 m lange elementer, totallengde 22 m + et plasstøpt
endeelement hvor undergangen åpnes inn mot sør og NS linja krysser VØ linja. Som diskutert i kapittel 2.2
er traser ned til undergangene preget av relativt høye murer som vil påvirke siktforhold og opplevelse av
brukere. På rampe fra nord, ned mot undergangen kobles gangveg fra busstopp i nordvest kvadrant innpå
NS veglinja innenfor svært høye murer, opptil 7 m høye, som vil være krevende i utbygging, både med tanke
på utgraving, og oppmuring av natursteinsmurer. På sørside av Rv. 80 møtes NS og VØ linje i krevende
omstendigheter, i et kryss innenfor høye murer hvor siktforhold blir vanskelige.
Undergang på VØ linje under Bodøsjøveien består av 10x2 m lange elementer, totallengde 20 m + et
plasstøpt element mellom de to undergangen i kryss i SV kvadrant. Det er tilsvarende krevende forhold på
vestlig rampe ned til undergangen, gjennom eksisterende terreng i SV kvadrant mens noe mer gunstige
forhold forekommer opp rampe mot øst hvor eksisterende land ligger på et lavere nivå.
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4.2

Fundamentering og teknisk anlegg

Det forutsettes at kulvertelementene fundamenteres på sprengsteinsfylling, tilbakefylling inntil
konstruksjonen er også av sortert friksjonsmateriale iht. håndbok R762.
Flytting og omlegging av eksisterende VA ledninger og kabler kan forventes å bli relativt omfattende og må
planlegges og koordineres med driftselskaber.

4.3

Avvanning

Det regnes med lengdefall for avrenning i undergangene, vann som renner ned ramper til undergangene
håndteres og føres vekk til avløpssystem.

4.4

Belysning

Både underganger og ramper ned til undergangene belyses, det er lagt inn en prosess for belysning i
kostnadsoverslag.

4.5

Belegning

Underganger asfalteres i samsvar med GS veger, avvisende skillestein mellom sykkel – og gangfelt tas ned i
kryss.

4.6

Byggearbeider og trafikkulemper

Det kan estimeres en periode på ca 3-5 uker med nedsatt trafikkapasitet på hver av de to vegene mens
undergangene bygges.
Etter at nødvendige flyttinger og omlegginger av VA ledninger og kabler er kartlagt forutsettes det at én
undergang bygges om gangen hvor det rammes ned stålspunt ca i midtdeler veg slik at utgraving for første
halvdel av undergangen kan utføres. Dette vil kreve innsnevring av vegbaner (maks 2 åpne kjørefelt om
gangen) og dirigering av trafikk mens grøft og montering av elementer foregår ut til ca midtdeler og deretter
det samme for den motsatte delen av vegen.
Gravearbeider for rampe ned til undergang i nord-vest kvadrant vil medføre at eksisterende bunker som
står i fyllingen må fjernes.
Det er lagt inn prosesser i kostnadsoverslag med estimert kostnad for trafikkulemper, stålspunt, omlegging
av kabler og riving av bunker.
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5 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHET
Dette kapitlet inneholder en kort trafikksikkerhetsvurdering av G/S-løsning med to bruer og G/S-løsning
med to kulverter. Flere punkter som er av betydning for trafikkflyt og sikkerhet er drøftet tidlig i
forprosjektfasen for å ha best mulig oversikt ved definering og sammenligning av løsninger, både i denne
fasen og også videre ved anbudsprosjektering. Omstendigheter ved krysset; bl.a. begrenset plass for ramper
mht. stigningsforhold og varierende høydeforhold i eksisterende terreng mht. siktforhold og nødvendige
tilkoblinger gjør at oppfylling av alle punkter som drøftes til en optimal grad er krevende. Valgte løsninger
vil dermed defineres ut fra å oppnå en best mulig balanse med hensyn til kriterier som er definert for
sammenligning i prosjektet; fremkommelighet og stigning av ramper, trafikksikkerhet for både myke
trafikanter og bilister samt inngrep i område og opplevelse av brukere.

5.1

Løsning med bruer alt. 1:

Atkomst til/fra bussholdeplass i østgående retning:
Ved å flytte trapp lenger mot øst enn det er vist på løsning fra forprosjekt reguleringsplan oppnår man
mindre høydeforskjell. Trapper bør rettes mot planlagt leskur (ikke mot veg) og bygges med repos.
Høydeforskjell mellom brurampa og G/S-veg, som kobles innpå brurampa fra sør, krever en universelt
utformet rampe mellom plattform og G/S-bru.

Figur 13 Mulig plassering av trapp med UU G/S-veg fra bussplattform til G/S-bru.

Atkomst til/fra bussholdeplass vestgående retning:
Trapp fra rampe til bussholdeplass vs. fortau langs Soløyvannsveien fra Vestre Grønnåsen til
bussholdeplass: Det kan virke som en omveg for gående fra Vestre Grønnåsen å gå opp på brurampe og
ned etterpå for å komme seg til bussholdeplass. Trappeløsning må man sannsynligvis sakse/bygge «langs
skråning» med repos ned til leskur for å oppnå tilfredsstillende stigning. Alternativt kan man bygge et fortau
langs Soløyvannsveien fra krysset med Vestre Grønnåsen, under bru og til bussholdeplass. Fartsgrense her
er 60 km/t, lysregulert kryss. Evt. fortau i kryssområdet med Rv. 80 kan føre til uønsket kryssing over
riksvegen, mulig alternativ løsning kan være gangvei med 1 m rabatt og med rekkverk. Ved valg av
fortauet/gangvei langs Soløyvannsveien må man vurdere krysningspunkt mellom syklende og gående i
krysset med Vestre Grønnåsen (merke gangfelt på sykkelveg). Bygging av fortau her synes ikke å være en
gunstig løsning og rampe + trapper fremstilles her.
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Figur 14: Mulig fortau/gangveg langs Soløyvannsveien til bussholdeplass, gul linje. Mulig trapp, rød linje.

Krysningspunkt: Gående x syklende – oversikt:
-

-

Sørge for tilfredsstillende sikt
Anvende brurekkverk som ikke fører til redusert sikt
Gangfelt over Per Helgesens vei – flytte for å få mindre stigning på rampe, men kan ikke komme
for nær avkjørsel til P-plass til Rema. Her har man overgang fra separat G/S-løsning til fortau langs
Per Helgesens vei som stiger vestover. Ved å flytte gangfeltet lenger vest kan man unngå å «lande»
med brurampe i dagens lavbrekk. Samtidig har man mulighet til å rydde opp i eksisterende
trafikksituasjon her: stramme opp avkjørsel til parkeringsareal ved Rema bygget, vurdere å stenge
en av de tre avkjørslene, skille P-areal fra kjøreveien med rabatt mm.
Krysningspunkt mellom bru langs Rv. 80 og på tvers av Rv. 80 (jfr. Pkt.5.3).

Figur 15: Krysningspunkt mellom gående og syklende
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5.2

Løsning med kulvert/undergang:
-

Underganger på gang- og sykkelveger bør ha fri høyde på minst 3,10 m.
Kryssområde - punkt hvor de to undergangene møtes – må skille gående og syklende, romslig
løsning slik at man oppnår nødvendig sikt, «knekke» hjørner» (jfr. Pkt. 5.3).

-

Utfordring å skille gående og syklende i undergang, at de faktisk går/sykler der hvor de skal.
Underganger oppleves ofte som trange og utrivelige løsninger.
Kryss mellom GS-vei fra Nedre Bjørkåsen og GS-vei langs Soløyvannsveien/adkomst til/fra
bussholdeplass vestgående retning til/fra undergang: Høye murer, relativ stor stigning – ingen sikt.
Må «knekke» hjørner» for å oppnå nødvendig sikt (utfordringer med plass, eiendomsgrenser).

-

-

5.3

Atkomst til/fra bussholdeplass østgående retning til/fra undergang: Behov for trapp, må også ha
rampe (UU).
Gangfeltløsning ved P-plass til Rema, samme som i alternativ med bru.
Belysning.
Drenering av undergang.

Kryss av NS og VØ linjer i sør-vest kvadrant:

Begge løsninger, bruer og underganger, har utfordringer i forhold til sikt og stigning. Med stor stigning får
man også stor hastighet (hovedsykkelrute, transportsyklister) som i kombinasjon med dårlig sikt i kryss
mellom to underganger/ramper/bruer kan føre til farlige situasjoner. I tillegg kan det være glatt på rampene
særlig vinter/høst/vår, perioder med snø og regn.

Figur 16 Del av lengdesnitt for NS Bru over Rv. 80, med krysningssted mellom NS og VØ Bru.

Brulinjer møter hverandre på rampe med ca. 3-4% lengdefall på VØ linje og 1,3 % tverfall på NS linje. Det er
forsøkt å definere minst mulig stigning her for å ikke ha for stor hastighet gjennom kryssområdet, at myke
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trafikanter har nok tid til å oppdage hverandre og reagere. Det vil ikke være gunstig å øke stigning mer enn
3 – 5 % fra toppunkt på vertikalprofil og inn mot kryssområdet, noe som på linje NS mot sør, hvor det er
definert en 6-7 m strekning med 5% lengdefall inn mot krysset, vektes mot justering av 8,3% lengdefallet
videre ned rampen. Vertikal linjeføring bør generelt ha minst mulig fall inn mot krysset og det kunne bl.a.
foreslås å vurdere opphøyd kryss som sikrings- og fartsdempende tiltak.
Fordel med to kryssende bruer i forhold til underganger er at fra tversgående bru (NS linje) over Rv. 80 kan
man enklere oppnå tilfredsstillende sikt i krysningspunktet enn i kryss i undergang. I tillegg blir lysforhold
mer gunstige og rekkverk kan trekkes unna for å skape plass og spesifiseres i transparent materiale.
På langsgående bru (VØ linje mot vest) er man ikke
begrenset av terreng eller eiendomsgrense og det kan
oppnås 5 % stigning. Stigning for tversgående bru (NS
linje) er utfordrende – pga. terreng og frihøyde over
riksveien. En gang- og sykkelveg bør i utgangspunktet ha
så liten stigning som mulig. I henhold til universell
utforming håndboka kan det tillates stigning på 1:12 (8,3
%) eller unntaksvis 1:10 utenfor sentrumsområder. N100
anbefaler tverrfall med 3 % ensidig fall eller som takfall,
og minste resulterende fall 2 %. Min. høyde for
brurekkeverk er 1,2 m, her velges 1,4 m høyde pga.
forventet forholdsvis stort antall syklister. Frisikt måles
fra de syklendes øyehøyde som er iht. sykkelhåndbok 1,5
m. Høyresving fra sykkelveg på brua over Rv. 80 har litt
skarp radius, noe som har vært arbeidet med i Figur 17: Oversikt over kryssområde hvor NS og VØ
brulinjer møtes
forprosjektfasen og redusert men kan evt. drøftes videre
og vurderes å slakke ut enda mer i detaljfasen.

Krysningspunkt i lavbrekk vil vanligvis gi bedre sikt, men
i løsning med kryssende underganger er sikten i
kryssområder svært begrenset av eventuelle høye
murer. X-kryss i lavbrekk vil ha mange konfliktpunkt
mellom myke trafikanter og resultere i stor hastighet.
Dersom løsning med underganger ville tas videre ved
Grønnåsenkrysset burde man benytte rumlefelt for å få
ned hastigheten til syklister. Det å forskyve
undergangene i forhold til hverandre for å få to T-kryss
er ikke mulig her. Det å ikke bygge for trangt og
opprettholde tilfredsstillende frisiktsoner krever et areal
som ikke er tilgjengelig her. I størst mulig grad bør man
flate ut kryssområde (samme krav til stigning som for
bruer), og separere gående og syklende. Det må sørges Figur 18: Frisiktlinje 8 m x 8 m i kryss med to
for tilfredsstillende drenering av undergangene for å
underganger.
unngå at det samles vann i kryssområdet ved regn,
snøsmelting osv.
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5.4

Oppsummering og anbefaling

Separering av kryssende gang- og sykkeltrafikk er et viktig moment både ved valg av bruer og underganger.
Ved definering av løsninger er det fokusert på god sikt for begge trafikantgrupper, oppnåelse av en mest
mulig gunstig vertikalgeometri, tilstrekkelig skilting, oppmerking og god belysning.

Tabell 1: Oppsummering

Løsning
Krav til
stigning (HB
V122)

To bruer

Generelt 5 % (stigning i kryssområdet – 3 -5 %), flate ut mot selve kryssområdet
Max. stigning utenfor sentrum: 7 % for strekninger 35-100 meter, 5 % strekninger
lengre enn 100 meter
5 %, 7 %, 8,3 %

Oppfylt
stigning
Stigning UU
(HB V129)
Tverrfall

Tverrfall anbefales ikke å overstige 3 % ensidig eller takfall. Minste resulterende fall 2
%.
8mx8m
8mx8m
(syklistens øyehøyde høyde 1,5 m, høyere
enn brurekkverk 1,4 m). Rekkverk hindrer
ikke sikt på deler av bruene som ligger inn
til kryssområde

Tiltak ved
diverse
krysningspunkt
(Figur 15),
separering av
gående og
syklende

8 m x 8 m (vanskelig oppnåelig grunnet
høye murer, som må knekkes –
begrenset med plass)

Min RH=40 meter

Geometrikrav
til linjeføring
Hastighet
syklister

5 %, 7,1 %

Utenfor sentrum kan det tillates stigning på 1:12 (8,3 %) eller unntaksvis 1:10.

Krav til sikt
Oppfylt sikt

To kulverter

Min RV= 50 meter
Bruene møtes i ramper med ca. 3 - 5 %
stigning, kan være litt større hastighet på
NS bru, retning sør.

-

Underganger møtes i ramper sannsynlig med stor hastighet (kan
anvende
rumlefelt,
heve
opp
kryssområde).

På gangfelt på rampe øst, rampe sør og i kryssområdet i SV kvadrant
oppmerkes gangfelt over sykkelvegen.
Trapper ned til bussholdeplass lander parallelt med veg.
Rumlefelt før gangfelt på strekning med stor stigning.
Flytte gangfelt ved dagligvarebutikk, «rydde» areal ved p-plass.

Ut fra ovenstående vurdering vurderes løsning med to bruer som mer tilfredsstillende
trafikksikkerhetsmessig enn løsning med kulverter.
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6 SAMMENLIGNING AV KARBONAVTRYKK
6.1

Innledning

Ved bruk av verktøyet VegLCA v2.041 har miljøpåvirkning fra alternativene i dette forprosjektet vært
sammenlignet. Verktøyet er utarbeidet for Statens vegvesen, med oppdeling til prosesser ifølge
prosesskodene HB R761 og 762. Se lenk for dokumentasjon og brukerveiledning.
I verktøyet evalueres miljøbudsjett for vegprosjekter, delt opp etter livløpsfaser (materialproduksjon,
utbygging og drift og vedlikehold). Sammenligningen mellom de to alternativene har vært basert på
standard beregningsfaktorer i verktøyet. Analyseperiode har imidlertid vært satt til 100 år (default er 60).
Utslippsfaktorer brukt i analysen er verktøyets «Norske gjennomsnittsdata».
Videre er elementene i verktøyet delt opp til de som tilhører Veg i dagen (dvs. utenfor selve
brukonstruksjonene; masser til gs-veg, kantstein, murer og ikke minst slitelag) og Bruer.

6.2

Resultater

Tabellen nedenfor viser sammenligning av alternativene når det gjelder miljøpåvirkning (klimapåvirkning,
tonn CO2-ekvivalenter). Punkter som påpekes er listet opp under tabellen.
Tabell 2: Sammenligning av karbonavtrykk

Livløpsfase
Materialproduksjon

Utbygging

Drift og vedlikehold

Komponent

•
•
•
•
•
•

Alternativ 2 - To
underganger av
prefabrikkert betong

tonn C02e

tonn C02e

Veg i dagen

55

68

Bruer/Kulverter

290

290

Veg i dagen

46

211

Bruer/Kulverter

2

10

Veg i dagen

110

158

Bruer/Kulverter

36

Sum

•

Alternativ 1 - To
stålbruer

539

737

Største forskjellen mellom alternativene ligger i utbyggingsfasen, hvor stort omfang av
jordmasseflytting medfører mye større avtrykk for kulvertalternativet. Det antas som standard i
verktøyet at oppgravde jordmasser må transporteres 15 km til fyllplass/deponi.
Murer av naturstein og asfaltbelegning dominerer i materialproduksjon for veg i dagen i begge
alternativene
Konstruksjonsstål utgjør omtrent 80% av C02e utslipp for stålbrualternativet, og prefabrikkerte
betongelementer omtrent det samme for kulvertalternativet
Fornying av asfalt hver 10. år dominerer i drift- og vedlikeholdsfasen for begge alternativer.
For drift- og vedlikeholdsfasen antas det at belysning i selve kulvertene kommer i tillegg til
belysning i dagen, som er omtrent den samme for begge alternativer.
Karbonavtrykk som skyldes drift- og vedlikehold av stålbruene har med å gjøre fornying av
overflatebehandling for stålet hver 25. år.
Miljøpåvirkning som skyldes trafikkulemper og trafikkavvikling i byggeperioden inngår ikke i disse
beregningene, men det er klart at slik påvirkning er mye mindre for brualternativet. For eksempel,

1

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning+og+utvikling/Avsluttede+FoUprogram/Lavere+Energiforbruk+i+Statens+vegvesen+%28LEIV%29/rapporter
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Rv80 tatt ned til 1+1 veg for ÅDT 12000, som trenges for utbygging av kulverten, medfører mye
køkjøring, og dette har stort karbonavtrykk.

Det konkluderes med at stålbrualternativet har mindre miljøpåvirkning enn kulvertene når beregnet ved
bruk av VegLCA verktøyet.
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7.1

Sammenligning av kostnader

Ved kostnadsberegninger benyttes for de fleste poster erfaringsmessige enhetspriser fra nylig utførte
prosjekter og nylige forespørsler. Tabellen viser kostnader for henholdsvis bru- og undergangsalternativer
samlet etter hovedelement og gir en indikasjon på hvor forskjellen ligger mellom de to alternativene.
Sam m endrag hovedelem enter underganger / bruer
Hovedelem ent
1 Rigg/drif t, trafikkulemper, fjerning/flytting etc
2 VEG, graving, vegfylling, overbygning, murer, kantstein etc
3 Løsmassearbeider BRU / underganger
4 Betong: Fundamenter, søyler, vinger / Kulvertelementer plasstøpt betong
5 Ståloverbygning og stålsøyler
6 Utstyr: Rekkverk, belysning, fuktisolering etc
7 Uspesifisert 15%
Totalkostnad, NOK eks. MVA

Alt.1-Stålbruer
5.209.000
4.300.000
399.000
922.000
6.906.000
2.119.000
2.978.000
22.800.000

Alt.2-Underganger
10.883.000
7.972.000
8.025.000
5.186.000
830.000
4.934.000
37.800.000

Som fremkommer i kapittel 3.1 så er det foreslått at bru på VØ linje forlenges mot øst som medfører økt
kostnad på grunn av flere lengdemeter stålbru mens fyllingsmengder, murer og byggetid/løsmassearbeider
reduseres. Det kan grovt anslås at økt kostnad ved dette, inkludert i kostnadsberegningene, ligger på
omtrent 500.000 NOK.
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7.2

Alternativ 1 – Stålbruer

Prosjekt

Rv. 80 Grønnåsenkrysset - Forprosjekt

Dato

Stålbru i ett spenn over Rv. 80 / stålbru i 3 spenn over Bodøsjøveien + GS veger
2 stålbruer: Lukket kasse med ortotrop ståldekke, perforert
stegplate med bærende overflens. NS bru: 34 m i ett spenn /
VØ bru: 53 m i tre spenn
Lengde NS bru
34
m
Lengde VØ bru
53
m
Totallengde bruer
87
m
Fribredde
5,5
m
Totalbredde
6,3
m
(brubane+overflens)
Areal bruer
548
m2
Antall spenn
1 spenn / 3 spenn
Spennlengder
34 m / 27, 14, 12 m
NOK
22.800.000
Totalkostnad
NOK/m2
33.750
NOK/m
212.600
Kostnadsoverslag, kostnader uten m va

31.10.2018
KUO

Alternativ:
Type

Prosess nr.
12

Prosess

(uten veg)
(uten veg)

Enhet

Kvantitet

Enhetspris [NOK]

Pris

Rigg, 20% av spesifisert

RS

1 (20%)

3.309.200

3.309.000

14.1

Trafikkulemper

RS

1

400.000

400.000

15.2

Riving og fjerning: Bruer, brufundamenter, etc

RS

1

500.000

500.000

16.3

Fjerning/flytting av kabler og utstyr

RS

1

1.000.000

1.000.000
1.013.000

Sprengt stein til fylling i linjen

m3

4050

250

52.2

Fiberduk

m2

470

20

9.000

53.22

Forsterkningslag av knuste steinmaterialer

m3

750

300

225.000

54.22

Bærelag av knuste materialer tilført utenfra

m3

220

400

88.000

65.14

Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)

m2

1700

90

153.000

65.24

Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)

m2

2195

150

329.000

71.1

Murer av naturstein

m2

300

5.000

1.500.000

75.11

Kantstein av naturstein (mellom gang- og sykkelvei)

m

254

1.000

254.000

75.11

Kantstein av naturstein (ved siden av gangvei)

m

729

1.000

729.000

81.1

Graving av løsmasser

m3

370

300

111.000

81.5

Masser under og inntil konstruksjoner

m3

960

300

288.000

84.2

Plan forskaling

m2

280

1.000

280.000
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84.3

Armering kamstål B500NC - underbygning

tonn

18

20.000

360.000

84.4

Betong B45 SV-Standard - fundamenter, vinger

m3

120

2.200

264.000

84.45

Etterbehandling av betong (avretting, pussing, herdetiltak)

m2

70

250

18.000

84.1

Stillas, provisoriske avstivinger og overbygg

RS

1

500.000

500.000

85.1

Levering av stålmaterialer, rustfri stål - kantdrager

tonn

1

48.000

48.000

85.1

Levering av stålmaterialer, overbygning

tonn

115

11.000

1.265.000

85.1

Levering av stålmaterialer, søyler

tonn

2

16.000

32.000

85.2

Bearbeiding og sammenføyning av ståldeler, rustfri stål

tonn

1

30.000

30.000

85.2

Bearbeiding og sammenføyning av ståldeler, overbygning

tonn

116

20.000

2.320.000

85.2

Bearbeiding og sammenføyning av ståldeler, søyler

tonn

2

15.000

30.000

85.3

Overflatebehandling av stålkonstruksjoner, overbygning

m2

546

1.000

546.000

85.3
85.4
85.4
87.1
87.24

Overflatebehandling av stålkonstruksjoner, søyler
Transport og montasje av stålkonstruksjoner, overbygning
Transport og montasje av stålkonstruksjoner, søyler
Fuktisolering
Gang-/sykkelvegrekkverk i stål med håndlist for LED belysning

m2
tonn
tonn
m2
m

13
116
2
479
238

1.000
18.000
17.000
450
8.000

13.000
2.088.000
34.000
215.000
1.904.000

Bru, total
Uspesifisert

19.855.000
2.978.000

15 %
Totalkostnad =

22.800.000
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7.3

Alternativ 2 – Underganger
Dato

Prosjekt

Grønnåsenkrysset - Forprosjekt - alt 2 (underganger)

Alternativ:

Underganger m ed prefabrikkerte kulvertelem enter + GS veger
Underganger med prefabrikkerte kulvertelementer
42
5,98
251
-

Type
Lengde kulveter
Totalbredde
Areal kulveter
Antall spenn
Spennlengder

15.10.2018
TO/KUO

m
m
m2

NOK
NOK/m2
NOK/m

Totalkostnad

37.800.000
118.760
900.000

(uten veg)

Kostnadsoverslag
Prosess nr.
12
14.1
14.591

Prosess

Enhetspris
[NOK]

Enhet

Kvantitet

Pris

Rigg, 20% av spesifisert

RS

1 (20%)

5.482.600

5.483.000

Trafikkulemper

RS

1

1.000.000

1.000.000

Reparering av dagens veg etter bygging av underganger

RS

1

400.000

400.000

Riving og fjerning: Hus, grunnmurer, støttemurer, etc

RS

1

1.500.000

1.500.000

15.2

Riving og fjerning: Bruer, brufundamenter, etc

RS

1

500.000

500.000

16.3

Fjerning/flytting av kabler og utstyr

RS

1

2.000.000

2.000.000
700.000

15.1

22.1
26
25.5

Sprengning i linjen

m³

1000

700

Masseflytting av sprengt stein

m²

1000

300

300.000

Jordmasser til fyllplass

m3

19000

200

3.800.000
690.000

53.1

Forsterkningslag sand, grus og samfengt pukk

m³

2300

300

54.22

Bærelag av knuste materialer tilført utenfra

m²

240

400

96.000

65.14

Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)

m²

2400

90

216.000

65.22

Slitelag av asfaltbetong (Ab)

tn

2400

150

360.000

71.1

Murer av naturstein

m²

2000

3.000

6.000.000

75.11

Kantstein av naturstein (mellom gang- og sykkelvei)

m

270

1.000

270.000

75.11

Kantstein av naturstein (ved siden av gangvei)

m

340

1.000

340.000

52.2

Fiberduk

m2

6000

20

120.000

81.5

Masser under og inntil konstruksjoner

m3

5100

300

1.530.000

83.61

Stålspunt

m2

350

3.000

1.050.000

83.617

Riving og fjerning av stålspunt

m2

350

1.500

525.000

84.2

Plan forskaling

m2

190

1.000

190.000

84.23

Enkeltkrum forskaling - overbygning

m2

50

3.000

150.000

tonn

12

20.000

240.000

m3

80

2.200

176.000

84.3

Armering kamstål B500NC - underbygning

84.4

Betong B45 SV-Standard

84.45

Etterbehandling av betong (avretting, pussing, herdetiltak)

84.73

Kulvertelementer

m2

120

250

30.000

tonn

1100

4.000

4.400.000

87.1

Fuktisolering

m2

510

450

230.000

87.63

Belysning

RS

1

600.000

600.000

Underganger, total
Uspesifisert

15 %
Totalkostnad =

32.896.000
4.934.000
37.800.000
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8 VISUALISERINGER

Figur 19: Stålbruer, fotomontasje fra dagens Soløyvannsveg på nordsiden av brustedet

Figur 20: Stålbru, fotomontasje fra dagens vegskulder i sør-øst kvadrant

8 VISUALISERINGER

Figur 21: Oversikt over konstruksjoner og veger

Figur 22: Oversikt bruer og terreng inntil bruender

Figur 23: Bru over Rv. 80, rendering

Figur 24: Bru over Bodøsjøveien, rendering
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Figur 25: Underganger–Modellbilde, sett fra sør-vest. Overflate Rv. 80 og Bodøsjøveien vises over undergangene for referanse

Figur 26: Underganger – Rendering i SV kvadrant, sett mot nord

Figur 27: Underganger – Rendering i SV kvadrant, sett mot øst
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9 SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVER - KONKLUSJON
Tabellen nedenfor oppsummerer sammenligning av alternativene.
Beskrivelse av
alternativer

Alternativ

Alternativ 1:
Stålbruer, 2stk

Alternativ 2:
Underganger, 2stk

Stålbruer

Prefabrikkerte
betongkulverter

5,5

5,5

Byggekostnad

+

-

Konstruksjonstid

+

-

Konstruksjonstype
Fribredde

-

Omfang av utgraving/inngrep i område
+

-

Bestandighet - drift og vedlikeholdskostnader

-

+

Drenering av GS traseer

+

-

Trafikksikkerhet på GS veger

+

-

Estetikk

+

Opplevelse av brukere; omfang av murer etc.

+

Trafikkulemper i byggefase
Kriterier

Fremkommelighet/stigning av ramper

-

Teknisk anlegg i bakken - påvirkning
Miljøpåvirkning - karbonavtrykk

-

HMS i byggefase
+

Alt. 1: Gangbruer i stål; 34 m i ett spenn over Rv.80 / 53 m i 3 spenn over Bodøsjøveien
Alt. 2: Elementkulverter; 22 m lengde under Rv.80 / 20 m lengde under Bodøsjøveien

Tabell 3: Vurderingsmatrise for de 2 alternativene; bruer vs. underganger

•
•

•

•

•

Entreprenørkostnad er estimert betydelig høyere ved alternativ 2 - underganger. Det er blant annet et
stort omfang av oppmuring og løsmassearbeider i forbindelse med utgraving av eksisterende fyllinger
på begge sider av Rv. 80 som har en stor innflytelse på totalkostnader.
En kortere byggeperiode for bruløsningen vil også påvirke kostnader og trafikkulemper. Det forutsettes
at stålbruer over Rv. 80 og Bodøsjøveien kan løftes på plass i ett løft med stengning av veg over én natt
for hver bru. Noe innsnevring og trafikkbegrensninger vill være aktuelle i en 2-4 ukers periode pga.
stillas for montering av stålbruer i vegkanter.
Underganger vil kreve innsnevring av vegbaner (maks 2 åpne kjørefelt om gangen) og dirigering av
trafikk mens grøft og montering av elementer foregår ut til ca midtdeler og deretter det samme for den
motsatte delen av vegen. Det kan estimeres en periode på ca 3-5 uker med nedsatt trafikkapasitet på
hver av de to vegene mens undergangene bygges.
Begge alternativer fører til en betydelig forbedring av fremkommelighet for syklister og gående selv om
forhold ned/opp rampe mot nord og mot sør er krevende pga kort avstand til nærliggende veger.
Høydeprofiler er justert slik at det oppnås en stigning på 5,4% og 8,3% på ramper nord og sør forholdsvis
for bruløsningen mens for underganger blir stigningen 7% mot nord og 7,1% mot sør. På rampe mot
sør et det aktuelt med videre justering som kan utføres etter behov i sammenheng med justering av
innkjørsel og GS vegforbindelser ved parkeringsplass ved Rema 1000. Rampe vest er definert med 5%
stigning og rampe øst med 7% for begge alternativer.
Generelt vil en betongkonstruksjon være mer bestandig i forhold til stål. En stålbru må bl.a. males ca
hvert 20 år. Øvrige faktorer, for eks. mer krevende drenering av GS veg i kulvert vil likevel også påvirke
drift- og vedlikeholdskostnader.
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•
•

•

Hovedgrunner for at det er i samarbeid med SVV valgt gangbruer i stål i stedet for bruer i betong for
sammenligning med underganger er kortere byggetid og reduserte stengninger av trafikkert veg samt
HMS i forbindelse med støp over vegene.
Begge løsninger vil kunne utføres slik at de vil ha en positiv innvirkning på brukere. Opplevelse vil
variere mellom brukere med det kan antas at en mer åpen og lett bruløsning vil fungere som et positivt
element i området i forhold til noe mer lukkede underganger som også medfører større inngrep i
dagens miljø på stedet.
Med hensyn til trafikksikkerhet tilbyr bruløsningen bedre siktforhold og vurderes å gi mer gunstige
forhold i kritiske krysspunkter som har vært vurdert.

Med hensyn til trafikkforhold i byggefasen, omfang av nødvendige inngrep i området, trafikksikkerhet på
GS veger og ikke minst estetikk og opplevelse av brukere av et ferdig bygd anlegg anbefales at det velges
alternativ 1 – gangbruer ved Grønnåsenkrysset.

VEDLEGG
Vedlegg A

Fotomontasjer

Vedlegg B

Konstruksjonstegninger. K101, K102, K111 / K201, K202
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