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FORORD 
Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med detaljreguleringsplan for fv. 47 
Fagerheim - Ekrene. Rapporten tar for seg temaet konstruksjon. 

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen, Region vest. 

Hos Statens vegvesen leder Henry Damman arbeidet med detaljreguleringsplanen. Hos COWI AS er 
Magnar Sætre prosjektleder. Fagansvarlig for konstruksjon har vært Torbjørn Kirkevold. 

 

Desember 2017 
Haugesund
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1 Sammendrag 

I forbindelse med ny fv. 47 er det i alt laget forprosjekt på 12 nye konstruksjoner. Det er utført 
overslagsberegninger og valgt konstruksjonsløsninger med vekt på robusthet, vedlikeholdsvennlighet, 
kostnad og god byggbarhet.  

I tillegg er det lagt vekt på at konstruksjonene langs parsellen skal være av samme karakter og gi et 
homogent visuellt uttrykk.  

Alle konstruksjonene er prosjektert ut fra regelverket i håndbok N400 - Bruprosjektering (2015). 

Denne rapporten omhandler følgende konstruksjoner:  

› Viltkryssing over fv. 47 ved profil 590-640 

› Bru over fv. 47 ved profil 780 

› G/S kulvert under fv. 47 ved profil 1390 

› Bru over fv. 47 ved profil 2465 

› Bru over fv. 47 ved profil 2900 

› Bru på fv. 47 ved profil 2955-3003 

› Kulvert under fv. 47 ved profil 3820 

› Bru på fv. 47 ved profil 4551-4668 

› Kulvert for jordbruksvei under fv. 47 ved profil 4825 

› Gang og sykkelvei bru over Fv47 Profil 5670 

› Bru over fv. 47 ved profil 5820 

› G/S-kulvert under Fv.541 ved profil 410 
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2 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 47 Fagerheim - Ekrene gjelder oppgradering 
av vegstandarden mellom Fagerheim og Ekrene. Strekningen på 6,5 km går fra Fagerheim i 
Haugesund kommune, til Ekrene i Sveio kommune. 

Det er krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Det ble varslet 
oppstart 1. gang av reguleringsplanarbeid 01.12.2005. Forslag til planprogram for planarbeidet ble 
sendt på offentlig høring til etater og berørte parter januar 2007. Planprogrammet ble vedtatt i 
Haugesund kommune den 29.04.2008 og i Sveio kommune den 14.04.2008. September 2016 ble det 
varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid på ny, på grunn av tiden som har gått, samt endringer av 
løsninger i prosjektet. 

Strekningen fv. 47 Fagerheim- Ekrene er et av prosjektene som inngår i Haugalandspakken. Formålet 
med prosjektet er, gjennom utbedring/omlegging av fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene, å bidra til bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet på hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39 i nord.  

2.1 Beskrivelse av tiltaket 

 

Figur 2-1: Oversiktskart som viser alternativene fra Fagerheim til Ekrene. (Kilde: Bakgrunnskart er hentet fra 
www.miljostatus.no) 
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Ny fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene er planlagt med standardklasse H5. Dette er en to-felts veg med 
midtdeler, samt at det skal være et forbikjøringsfelt i hver retning. Vegen skal være avkjørselsfri. Det 
er planlagt toplanskryss på Saltveit og på Ekrene. Vest for Håvåsen er det foreslått ett område for 
deponi av utskiftningsmasse.  

Fra Fagerheim til planlagt kryss på Saltveit følger ny trasé i stor grad eksisterende fylkesveg. Fra det 
nye krysset på Saltveit er vegen lagt på østsiden av eksisterende fv. 47, krysser til vestsiden ved Vikse, 
før den krysser dalen ved Søre Våge på bru. Fra Søre Våge ligger den nye vegen øst for dagens veg et 
stykke, før den følger eksisterende fylkesveg frem til Ekrene. På Ekrene får eksisterende fv. 47 ny 
tilkobling til vegen mot Buavåg, ca. 300 meter fra dagens kryss.  

Gang- og sykkelveg vil ligge på østsiden av fv. 47 fra Fagerheim, før den krysser under fylkesvegen 
ved Førlandsvegen og kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg til Vikse. Mellom Vikse og Søre 
Våge er det ikke planlagt separat gang- og sykkelveg. På den strekningen må man benytte eksisterende 
fv. 47, men trafikken blir sterkt redusert fra dagens trafikktall. Fra Søre Våge er det gang- og 
sykkelveg fram til Rophusvegen i dag. Fra Rophusvegen nord til toplanskrysset ved Ekrene er det 
planlagt ny gang- og sykkelveg langs med eksisterende fv. 47.  

Underalternativene 1A, 1B og 1C er ulikt utforma på delstrekningen mellom Fagerheim og Halsane.  

› I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane med en 50 m lang miljøtunnel ved 
Halsane. 

› I alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane. 

› I alternativ 1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane uten kort miljøtunnel eller tunnel. 

2.2 0-alternativet 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ der dagens veg sammenlignes med ulike 
utbyggingsalternativ. 0-alternativet defineres som dagens veg med forventet trafikkøkning i år 2040, 
og med eventuelle tiltak i forhold til oppfyllelse av gjeldende støyforskrifter. Konsekvensutredningen 
bygger på gjeldende kommuneplaner og vedtatte reguleringsplaner.  
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3 Konstruksjoner 

3.1 Viltkryssing over fv. 47 ved profil 590-640 

3.1.1 Brusted, terrengforhold  

Kulverten bygges over ny fv. 47 i utsprengt fjellskjæring med fundamentering direkte på berg. 
Omgivende terreng er ganske flatt med antatt liten dybde til berg eller berg i dagen.  

3.1.2 Grunnlagsdata, prosjekteringsforutsetninger 

To kjørefelt med midtdeler føres gjennom kulvert, og det settes opp rekkverk på yttersidene av 
vegbaner for sikring mot påkjørsel ved kulvertmunning.  

Vegbanen gjennom kulvert har konstant 6,6 % tverrfall og ligger i en vertikalkurve med radius på 
7100 m med laveste punkt mot sør. 

Krav om minste fri høyde fra kjøreveg til underkant dekke er 4,9 m. 

3.1.3 Brutype utforming 

Kulverten bygges som en kontinuerlig rammekonstruksjon med innspenning mellom vegger og dekke. 
Dette sikrer en slankest mulig konstruksjon. Innvendig lysmål er 14,5 m, minste høyde 5,1 m og total 
lengde ca. 50 m.  

Rammen settes på stripefundamenter direkte på berg.   

Kulvertåpning etableres med fall tilpasset tilstøtende tørrmur og en liten "krage" på sidene som 
steinene legges bak. Over kulvertåpning settes det opp flettverksgjerde. 

Løsningen er robust, enkel og vedlikeholdsvennlig.  

Bruløsning fremgår av tegning K100.  

3.1.4 Byggeplass 

Kulvertdekke bygges på reis fra underliggende terreng. 

3.1.5 Alternative løsninger 

Kulvertens størrelse samt at den bygges før vegen trafikkeres tilsier at en plasstøpt kulvert helt klart er 
et hensynsmessig alternativ, og andre løsninger er ikke vurdert videre.  
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3.2 Bru over fv. 47 ved profil 780 

3.2.1 Brusted, terrengforhold  

Brua krysser over ny fv. 47 samt sikkerhetssoner ut mot fjellskjæring på begge sider. Bruaksen krysser 
nesten vinkelrett over underliggende veg. Omgivende terreng er ganske flatt med antatt liten dybde til 
berg eller berg i dagen.  

3.2.2 Grunnlagsdata, prosjekteringsforutsetninger 

Det forutsettes at brua skal spenne fritt over ny fv. 47 og vegens sikkerhetssoner. Brua skal bygges for 
ett kjørefelt og det søkes fravik for redusert føringsbredde til 4 m da veien skal betjene et særlig lite 
antall boliger.  

Med rekkverkskanter blir brubredden totalt 5,0 m og har konstant tverrfall på 3 %. Brua ligger med 4,5 
% fall i lengderetning mot øst og går over i vertikalkurve med radius 350 m mot øst. 

Krav om minste fri høyde fra kjøreveg til underkant bru er 4,9 m. 

3.2.3 Brutype utforming 

Ny fv. 47 ligger nedsprengt i fjell. For å begrense spennvidden og sikre gode fundamenteringsforhold 
for brua foreslås det å bygge landkar på begge sider innsprengt i nisjer i fjellskjæring. Front landkar 
med samme helning som sprengt fjellskjæring. 

For å redusere byggehøyde er det valgt en spennarmert betongplate. Brua blir fritt opplagt og får en 
spennvidde på 25 m. Minste fri klaring under brua blir 5,1 m.  

Løsningen er robust, enkel, vedlikeholdsvennlig og gir et luftig uttrykk. Den er også tilpasset valgte 
løsninger for øvrige brukryssinger langs parsellen.  

Bruløsning fremgår av tegning K200. 

3.2.4 Byggeplass 

Brua bygges på reis fra underliggende terreng. 

3.2.5 Alternative løsninger 

Denne bruløsningen tilfredsstiller alle krav, ikke bare for denne, men også to andre kryssende bruer 
langs parsellen. Og siden det vil være en fordel både estetisk og økonomisk med like brutyper, er det 
ikke funnet grunn til å vurdere andre løsninger.  

3.3 G/S-kulvert under fv. 47 ved profil 1390 

3.3.1 Brusted, terrengforhold  

Kulverten etableres under ny fv. 47 med fundamentering på løsmasser. Omgivende terreng er ganske 
flatt med antatt moderat dybde til berg og gode stedlige masser. Ny fv. 47 etableres ca. 4,0 m over 
eksisterende terreng.  
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3.3.2 Grunnlagsdata, prosjekteringsforutsetninger 

Gang- og sykkelvei med takfall føres gjennom kulvert. Vegen ligger på et rett strekke med jevnt fall 
0,75 % i lengderetning mot sør.  

Over kulvert går ny fv. 47 med tre kjørefelt og midtdeler.  

Krav om minste mål i kulvert er høyde 3,1 m og bredde 4,0 m.  

3.3.3 Brutype utforming 

Kulverten bygges som en kontinuerlig kasse. Innvendige lysmål er høyde 3,1 m og bredde 5,0 m. 
Bredden er satt større enn minimum etter ønske fra SVV om en mer "luftig" kulvert. Total lengde ca. 
20 m.  

Kulverten fundamenteres i sin helhet på løsmasser.    

Kulvertåpning etableres med fall tilpasset tilstøtende tørrmur og en liten "krage" på sidene som 
steinene legges bak. Brurekkverk etableres på hver side av kulvert integrert i oppkant ved 
kulvertåpning.  

Løsningen er robust, enkel og vedlikeholdsvennlig.  

Bruløsning fremgår av tegning K300. 

3.3.4 Byggeplass 

Kulvertdekke bygges på reis fra etablert bunnplate.  

3.3.5 Alternative løsninger 

En løsning med elementer i stedet for plasstøpt kulvert er et alternativ. Men siden avslutningen på 
kulverten blir ganske skrå og må tilpasses tilstøtende støttemur med krage i begge ender, vil disse 
elementene kunne bli ganske store/ukurante. I tillegg etableres denne kulverten før ny veg etableres, så 
det skulle ikke være noen grunn til at minimal byggetid er kritisk. En plasstøpt konstruksjon er dermed 
vurdert som det beste alternativet.  

I tillegg er plasstøpt kulvert vurdert som det beste alternativet også i andre kryssinger langs traseèn, og 
slik sett vil dette valget bidra til et helhetlig uttrykk.  

3.4 Bru over fv. 47 ved profil 2465 

3.4.1 Brusted, terrengforhold  

Brua krysser over ny fv. 47 samt sikkerhetssoner ut mot ny tørrmur på begge sider. Bruaksen krysser 
nesten vinkelrett over underliggende veg. Omgivende terreng er ganske flatt med antatt liten dybde til 
berg eller berg i dagen.  
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3.4.2 Grunnlagsdata, prosjekteringsforutsetninger 

Det forutsettes at brua skal spenne fritt over ny fv. 47 og vegens sikkerhetssoner. Brua skal bygges for 
to kjørefelt samt et opphøyd fortau for gang- og sykkeltrafikk.  

På grunn av horisontalkurvatur i forbindelse med at brua er knyttet til rundkjøringer i begge ender, har 
den variabel total bredde. Med rekkverkskanter varierer denne fra 12,5 m til 14,9 m. Brua har tverrfall 
i hele lengden. Brua er flat i lengderetningen.  

Krav om minste fri høyde fra kjøreveg til underkant bru er 4,9 m. 

3.4.3 Brutype utforming 

Ny fv. 47 bygges med høye tørrmurer på hver side. For å begrense spennvidden, sikre gode 
fundamenteringsforhold og få et sømløst estetisk uttrykk, foreslås det å bygge landkar på begge sider 
med front landkar med samme helning som tørrmur. 

For å redusere byggehøyde er det valgt en spennarmert betongplate. Brua blir fritt opplagt og får en 
spennvidde på 22 m. Minste fri klaring under brua blir 4,95 m.  

Løsningen er robust, enkel, vedlikeholdsvennlig og gir et luftig uttrykk. Den er også tilpasset valgte 
løsninger for øvrige brukryssinger langs parsellen.  

Bruløsning fremgår av tegning K400. 

3.4.4 Byggeplass 

Brua bygges på reis fra underliggende terreng. 

3.4.5 Alternative løsninger 

Siden denne bruløsningen tilfredsstiller alle krav ikke bare for denne men også to andre kryssende 
bruer langs parsellen, og det vil være en fordel både estetisk og økonomisk med like brutyper, er det 
ikke funnet grunn til å vurdere andre løsninger. 

3.5 Bru over fv. 47 ved profil 2900 

3.5.1 Brusted, terrengforhold  

Brua krysser over ny fv. 47 samt sikkerhetssoner ut mot fjellskjæring på begge sider. Bruaksen krysser 
nesten vinkelrett over underliggende veg. Omgivende terreng er ganske flatt med antatt liten dybde til 
berg eller berg i dagen.  

3.5.2 Grunnlagsdata, prosjekteringsforutsetninger 

Det forutsettes at brua skal spenne fritt over ny fv. 47 og vegens sikkerhetssoner. Brua skal bygges for 
to kjørefelt. 

Med rekkverkskanter og skuldre blir brubredden totalt 7,5 m og har takfall. Brua ligger i en 
vertikalkurve med radius 350 m med laveste punkt i nord.  
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3.5.3 Brutype utforming 

Ny fv. 47 ligger nedsprengt i fjell. For å begrense spennvidden og sikre gode fundamenteringsforhold 
for brua foreslås det å bygge landkar på begge sider innsprengt i nisjer i fjellskjæring. Front landkar 
med samme helning som sprengt fjellskjæring. 

For å redusere byggehøyde er det valgt en spennarmert betongplate. Brua blir fritt opplagt og får en 
spennvidde på ca. 30 m. Minste fri klaring under brua blir 5,1 m.  

Løsningen er robust, enkel, vedlikeholdsvennlig og gir et luftig uttrykk. Den er også tilpasset valgte 
løsninger for øvrige brukryssinger langs parsellen.  

Bruløsning fremgår av tegning K500. 

3.5.4 Byggeplass 

Brua bygges på reis fra underliggende terreng. 

3.5.5 Alternative løsninger 

Siden denne bruløsningen tilfredsstiller alle krav ikke bare for denne men også to andre kryssende 
bruer langs parsellen, og det vil være en fordel både estetisk og økonomisk med like brutyper, er det 
ikke funnet grunn til å vurdere andre løsninger. 

3.6 Bru på fv. 47 ved profil 2955-3003 

3.6.1 Brusted, terrengforhold  

Brua fører over en senkning i terrenget og krysser over en bekk i bunnen av denne, hvor høyde fra 
brubane og ned til bekkeløpet blir ca. 8 m på det høyeste. 
Brua krysser noe skrått over dalsenkningen og bekken, med ca. 20o skjevhet. Brustedet ligger i et 
utmarksområde uten bebyggelse nært inntil.   

3.6.2 Grunnlagsdata, prosjekteringsforutsetninger 

Det er foretatt grunnboringer på stedet. På vestsiden av bekkeløpet hvor det er registrert liten dybde til 
fjell er 0,5 – 1,5 m angitt. På østsiden av bekken er det registrert berg i dagen.  
Det vil si at det er gode fundamenteringsforhold og med fundamentering til berg i alle aksepunkter 
som et naturlig valg. Det antas at bergkvaliteten er bra. 

Brua skal bygges for 3 kjørefelt med midtdeler, total brubredde med vegskuldre og rekkverksrom blir 
da 17 m. Brua ligger på rettstrekk med ca. 4 % stigning mot øst. Brudekke med takfall. 

3.6.3 Brutype og utforming 

Med utgangspunkt i de stedlige forhold og veggeometrien er et naturlig valg for bruløsning her er en 
slakkarmert betongplatebru i tre spenn, spenninndeling 15 +20 + 13 m, samlet brudekkelengde ca. 51 
m. Dette anses å være en økonomisk og robust løsning. Brua blir enkel og ren i linjene med lav 
byggehøyde noe som gir god klaring til terreng under brua. 

I vestre ende opplagres brua på et landkar med vingemurer for å begrense fyllingsutslaget.  
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I de to mellomaksene opplagres brua på doble relativt slanke skivesøyler støpt monolittisk til 
overbygningen og fundamentert på felles fundament.  
I østre bruende foreslås landkarløs opplagring på to korte søyler og brudekket opplagt på glidelagre og 
sidestyring, utkraget dekke med vinger støpt til endetverrbærer. 
Landkar og søyler legges med ca. 20o skråstilling i forhold til tverretningen på bruaksen for å følge 
retningen på terreng og bekk. 

Brudekket får fugefri overgang til veg i begge ender.  

Bruløsning fremgår av tegning K600. 

3.6.4 Byggeplass 

Det skulle ligge godt til rette for å bygge brua på reis fra bakken i hele brulenden. Det gir en sikker og 
økonomisk byggemåte. 

3.6.5 Alternative løsninger 

Et alternativ til den foreslåtte bruløsningen kunne være prefabrikkerte spennarmerte betongbjelker 
med omtrent samme spenninndeling. Dette ville imidlertid gi kraftigere søyler med søylehoder for 
opplegg av bjelker. Økonomisk vil kanskje denne løsningen komme ut litt lavere i pris, men er en 
mindre god løsning estetisk sett. SVV har dessuten blitt mer restriktive til å godkjenne denne typen 
brukonsept. Det er derfor valgt en stedstøpt platebru. 

3.7 Kulvert under fv. 47 ved profil 3820 

3.7.1 Brusted, terrengforhold  

Kulverten bygges over eksisternede fv. 47  - Tittelsnesvegen, og under ny fv. 47. Fundamentering 
antas direkte på berg. Omgivende terreng er ganske flatt med antatt liten dybde til berg eller berg i 
dagen. 

3.7.2 Grunnlagsdata, prosjekteringsforutsetninger 

Eksisterende veg med to kjørefelt gjennom kulvert, og det settes opp rekkverk på yttersidene av 
vegbaner for sikring mot påkjørsel ved kulvertmunning.  

Vegbanen gjennom kulvert har takfall og ligger med konstant fall på 3 % mot vest. Horisontalt går 
vegen fra rettstrekk til klotoide ca. midt i kulverten. På grunn av krav til sikt i vegkryss på vestside må 
kulvert ha en breddeutvidelse i vestenden.  

Over kulverten etableres ny fv.47 med tre kjørebaner og midtdeler. Det blir overfylling på 1-2 m på 
kulvertens tak.  

Krav om minste fri høyde fra kjøreveg til underkant dekke er 4,9 m. 

3.7.3 Brutype utforming 

Kulverten bygges som en kontinuerlig rammekonstruksjon med innspenning mellom vegger og dekke. 
Dette sikrer en slankest mulig konstruksjon. Innvendig lysmål er 10,151 m til 8,5 m, minste høyde 5,0 
m og total lengde ca. 24 m.  
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Rammen settes på stripefundamenter direkte på berg.   

Kulvertåpning etableres med fall tilpasset tilstøtende tørrmur og en liten "krage" på sidene som 
steinene legges bak. Over kulvertåpning settes det opp flettverksgjerde. 

Langs overliggende veg settes det opp brurekkverk på egne rekkverksfundamenter. 

Løsningen er robust, enkel og vedlikeholdsvennlig.  

Bruløsning fremgår av tegning K700. 

3.7.4 Byggeplass 

Kulvertdekke bygges på reis fra underliggende terreng. 

3.7.5 Alternative løsninger 

Kulvertens størrelse og avslutning mot tørrmur tilsier at en plasstøpt kulvert helt klart er et 
hensynsmessig alternativ. Det kan eventuelt vurderes om trafikkavvikling blir noe enklere om man 
benytter enten lokkelementer eller permanente forskalingselementer til dekket, men som ferdig løsning 
gir ikke dette noen bedre løsning enn plasstøpt, og det vil sannsynligvis medføre større dimensjoner.  

3.8 Bru på fv. 47 ca. ved profil 4551-4668 

3.8.1 Brusted, terrengforhold  

Brua fører over en dalsenkning og krysser over eksisterende fv. 47 og Halseidvegen samt bekkeutløpet 
fra Kallandsvatnet. Høyde fra vegbane ned på eksisterende fv. 47 er ca. 9 m og største høyde over 
terreng er ca. 18 m. Brustedet ligger i et jordbruksområde med spredt bebyggelse og er preget av 
delvis utmark og innmark i omgivelsene.  

3.8.2 Grunnlagsdata, prosjekteringsforutsetninger 

Det er foretatt grunnboringer på stedet. I bunnen av senkningen er det registrert løsmasser av siltig, 
sandig og grusig materiale med innslag av humus. Dybde til fjell varierer omkring 4 – 10 m. På 
vestsiden av dalsenkningen vest for eksisterende fv.47 er det registrert relativt liten dybde til fjell 2,5 – 
0,5 m, på østsiden liten dybde til fjell ca. 0,5 – 1 m. 

Brua skal bygges for to kjørefelt adskilt med midtrekkverk, total brubredde inklusive vegskuldre og 
rekkverksrom blir 15 m. 
Brua ligger i stigning med ca. 0,7 % stigning, vertikalkurvatur R=15000 og horisontalkurvatur R=900. 
Brudekket med ensidig tverrfall. 

3.8.3 Brutype utforming 

Kryssing av bekk og to veier legger føringer for plassering av fundamenter. Det tas utgangspunkt i at 
trafikken skal opprettholdes tilnærmet uforstyrret i byggefasen. For å få til en løsning som gir gode 
proporsjoner og fornuftig spenninndeling ut fra de gitte betingelsene foreslår vi en trespenns 
betongbru med kassetverrsnitt. Spenninndeling 36 + 45 + 36 m og samlet brudekkelengde  
ca. 120 m.  
Med ca. 18 m fri høyde over terreng og enkle skivesøyler blir brua slank og luftig med enkle rene 
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linjer. Det er tilfredsstillende klaring for kryssende veier under brua også for byggefase. 
Begge søylene blir fundamentert på stålkjernepeler til fjell, begge landkar fundamenteres direkte på 
fjell. 
Det legges fastlager i bruas vestre ende og glidelagre og fuge ved østre landkar. 

Bruløsning fremgår av tegning K800. 

3.8.4 Byggeplass 

Brua forutsettes bygget på frittbærende stillas, det er tilstrekkelig klaring til eksisterende fv. 47 og 
Halseidvegen til at dette kan benyttes for alle spenn. 

3.8.5 Alternative løsninger 

Et alternativ til betongbru med kassetverrsnitt kunne være stål/betong kassetverrsnitt med samvirke, 
men for en relativt kort bru som her er det vurdert at dette vil være en dyrere løsning og 
utseendemessig mye lik den foreslåtte løsningen. 

3.9 Kulvert for jordbruksvei under fv. 47 ved profil 4825 

3.9.1 Brusted, terrengforhold  

Kulverten etableres under ny fv. 47 med fundamentering på løsmasser. Omgivende terreng er ganske 
flatt med antatt moderat dybde til berg og gode stedlige masser.  

3.9.2 Grunnlagsdata, prosjekteringsforutsetninger 

Jordbruksvei som er helt rett og flat føres gjennom kulvert.  

Over kulvert går ny fv. 47 med to kjørefelt og midtdeler. I tillegg skal det etableres en støyvoll ved 
siden av vegen som blir liggende oppå kulverten på vestsiden. 

Krav om minste mål i kulvert er høyde 4,5 m, bredde 4,5 m. 

3.9.3 Brutype utforming 

Kulverten bygges som en kontinuerlig kasse. Innvendige lysmål er høyde 4,5 m og bredde 4,5 m. 
Total lengde ca. 30 m.  

Kulverten fundamenteres i sin helhet på løsmasser.    

Kulvertåpning etableres med fall tilpasset tilstøtende tørrmur og en liten "krage" på sidene som 
steinene legges bak. Flettverksgjerde etableres på hver side av kulvert integrert i oppkant ved 
kulvertåpning.  

Brurekkverk settes opp på eget rekkverksfundament i løsmasser.  

Løsningen er robust, enkel og vedlikeholdsvennlig.  

Bruløsning fremgår av tegning K900. 
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3.9.4 Byggeplass 

Kulvertdekke bygges på reis fra etablert bunnplate. 

3.9.5 Alternative løsninger 

En løsning med elementer i stedet for plasstøpt kulvert er et alternativ. Men denne kulverten bygges 
før ny veg etableres, så det skulle ikke være noen grunn til at minimal byggetid er kritisk. Siden øvrige 
kulverter langs traseèn er forslått plasstøpt, så er en plasstøpt konstruksjon dermed vurdert som det 
mest naturlige alternativet.  

3.10 G/S bru over fv. 47 ved profil 5670 

3.10.1 Brusted, terrengforhold  

GS-brua krysser over ny fv. 47  og på- og avkjøringsramper samt sikkerhetssoner ut mot ny tørrmur og 
landkar. Bruaksen krysser nesten vinkelrett over underliggende veger. Omgivende terreng er ganske 
flatt med antatt liten dybde til berg eller berg i dagen. 

3.10.2 Grunnlagsdata, prosjekteringsforutsetninger 

Det forutsettes at brua skal spenne fritt over fire spenn over ny fv. 47, ramper og vegens 
sikkerhetssoner. Brua skal bygges for gang- og sykkeltraffik.  

Med rekkverkskanter blir brubredden totalt 3,5 m og har varierende fall på 5% til 2%. Brua ligger i en 
vertikalkurve med radius 275 m  og 300 m med laveste punkt i sør. Brua har en horisontalkurve som er 
rett untatt i nordende hvor brua svinger tilnæmret 90 grader med en radius på 10m.   

Krav om minste fri høyde fra kjøreveg til underkant bru er 4,9 m til alle veier. 

3.10.3 Brutype utforming 

Brua er valg utført slakkarmert plasstøpt. Brua vil ha fire spenn på 21,9 + 21,2 + 19,5 + 14,9 m. 
Lengste spenn i nordende. Totallengde er 77,5m.  

Landkar vil bygges med tørrmurer på hver side. For å sikre gode fundamenteringsforhold og få et 
sømløst estetisk uttrykk, foreslås det å bygge landkar med front landkar med samme helning som 
tørrmur. Tørrmur landkar i nordende skråstilles bakover og følger veirampe og sidevei.   

Landkar og pilarer antas fundamentert på fast fjell.     

Løsningen er robust, enkel, vedlikeholdsvennlig og gir et luftig uttrykk. Den er også tilpasset valgte 
løsninger for øvrige brukryssinger langs parsellen. 

Bruløsning fremgår av tegning K1000. 

3.10.4 Byggeplass 

Brua bygges på reis fra underliggende terreng. 
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3.10.5 Alternative løsninger 

Denne bruløsningen tilfredsstiller alle krav, ikke bare for denne, men også to andre kryssende bruer 
langs parsellen. Og siden det vil være en fordel både estetisk og økonomisk med like brutyper, er det 
ikke funnet grunn til å vurdere andre løsninger. 

3.11 Bru over fv. 47 ved profil 5820 

3.11.1 Brusted, terrengforhold  

Brua krysser over ny fv. 47 samt sikkerhetssoner ut mot ny tørrmur på begge sider. Bruaksen krysser 
nesten vinkelrett over underliggende veg. Omgivende terreng er ganske flatt med antatt liten dybde til 
berg eller berg i dagen.  

3.11.2 Grunnlagsdata, prosjekteringsforutsetninger 

Det forutsettes at brua skal spenne fritt over ny fv. 47 og vegens sikkerhetssoner. Brua skal bygges for 
to kjørefelt samt et opphøyd fortau for gang- og sykkeltrafikk.  

På grunn av horisontalkurvatur i forbindelse med at brua er knyttet til rundkjøringer i begge ender, har 
den variabel total bredde. Med rekkverkskanter varierer denne fra 15,7 m –13.5 m –14,5 m. Brua har 
tverrfall i hele lengden. Brua er flat i lengderetningen.  

Krav om minste fri høyde fra kjøreveg til underkant bru er 4,9 m. 

3.11.3 Brutype utforming 

Ny fv. 47 bygges med høye tørrmurer på hver side. For å begrense spennvidden, sikre gode 
fundamenteringsforhold og få et sømløst estetisk uttrykk, foreslås det å bygge landkar på begge sider 
med front landkar med samme helning som tørrmur. 

For å redusere byggehøyde er det valgt en spennarmert betongplate. Brua blir fritt opplagt og får en 
spennvidde på 22 m. Minste fri klaring under brua blir 4,95 m.  

Løsningen er robust, enkel, vedlikeholdsvennlig og gir et luftig uttrykk. Den er også tilpasset valgte 
løsninger for øvrige brukryssinger langs parsellen.  

Bruløsning fremgår av tegning K1100. 

3.11.4 Byggeplass 

Brua bygges på reis fra underliggende terreng. 

3.11.5 Alternative løsninger 

Siden denne bruløsningen tilfredsstiller alle krav ikke bare for denne men også to andre kryssende 
bruer langs parsellen, og det vil være en fordel både estetisk og økonomisk med like brutyper, er det 
ikke funnet grunn til å vurdere andre løsninger. 
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3.12 G/S-kulvert under fv. 541 ved profil 410 

3.12.1 Brusted, terrengforhold  

Kulverten bygges over ny gang- og sykkelvei og under ny fv. 541. Fundamentering antas direkte på 
berg. Omgivende terreng er ganske flatt med antatt liten dybde til berg eller berg i dagen.  

3.12.2 Grunnlagsdata, prosjekteringsforutsetninger 

Gang- og sykkelvei med takfall føres gjennom kulvert.  

Krav om minste mål i kulvert er høyde 3,1 m og bredde 4,0 m.  

3.12.3 Brutype utforming 

Kulverten bygges som en kontinuerlig kasse. Innvendige lysmål er høyde 3,1 m og bredde 4 m. Total 
lengde er ca. 10 m.  

Kulverten fundamenteres i sin helhet på antatt berg.    

Kulvertåpning etableres med fall tilpasset tilstøtende tørrmur og en liten "krage" på sidene som 
steinene legges bak. Brurekkverk etableres på hver side av kulvert integrert i oppkant ved 
kulvertåpning.  

Løsningen er robust, enkel og vedlikeholdsvennlig.  

Bruløsning fremgår av tegning K1200. 

3.12.4 Byggeplass 

Kulvertdekke bygges på reis fra etablert bunnplate.  

3.12.5 Alternative løsninger 

En løsning med elementer i stedet for plasstøpt kulvert er et alternativ. Men siden kulvertens 
avslutningen i vestre ende blir kurvet og må tilpasses tilstøtende støttemur med krage i begge ender, 
vil disse elementene kunne bli ganske ukurante. I tillegg etableres denne kulverten før ny veg 
etableres, så det skulle ikke være noen grunn til at minimal byggetid er kritisk. En plasstøpt 
konstruksjon er dermed vurdert som det beste alternativet.  

I tillegg er plasstøpt kulvert vurdert som det beste alternativet også i andre kryssinger langs traseèn, og 
slik sett vil dette valget bidra til et helhetlig uttrykk. 


