
 

      

      

      

      

00 05.12.2019 Utsendelse til SVV Kristian Dahl Gunnar Egset Silje Ottesen 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Nedre Skøyen vei 2 | Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo | Tlf 21 58 50 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

 

NOTAT  

OPPDRAG Fv. 120 Gang- og sykkelveg ved Rødsund DOKUMENTKODE 20160111-RIBko-NOT-001 

EMNE Skisseprosjekt gangbru TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen Region øst OPPDRAGSLEDER Silje Ottesen 

KONTAKTPERSON Lene Hermansen SAKSBEHANDLER Kristian B. Dahl 

KOPI Trond Arne Stensby ANSVARLIG ENHET 10103060 Samferdsel konstr. 

 

SAMMENDRAG 

Som en del av arbeidet med reguleringsplan for g/s-veg ved Rødsund i Moss og Våler er det utført skisseprosjekt for 
buebru av tre. Det er lagt til grunn føringsavstand 3,5m og hovedspenn på 52,5m. Bæringen er basert på 2 
overliggende buer, med vindfagverk og vertikale hengere til tverrspent tredekke av skurlast på tverrbjelker i stål. 
Trevirket er beskyttet ved hjelp av impregnering og platetekking. Forutsatt levetid er 100 år. 

Entreprisekostnad er estimert til 9,8 millioner eks.mva. Sammenlignet med andre bruløsninger vurdert tidligere er 
dette det rimeligste alternativet. Siden konstruksjonen i hovedsak er bygget av trevirke har den gode miljømessige 
egenskaper. Den er videre ansett å ha gode estetiske kvaliteter.  
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1 Innledning
Notatet er utarbeidet ifm. reguleringsplan arbeid for g / s - veg ved Rødsund i Moss og Våler
kommuner , og behandler konsept for trebru over Rødsund . Det er i F orprosjektrapport [1] (2016)
og Alternativsvurdering [4] (2017) vurdert ulike brualternativer. Disse omfatter 1 - spenns bru er
basert på f agverk, bue og nettverksbue, alle stål, og 2 - spenns bru er basert på kompositt og fagverk
av henholdsvis stål og tre . T realternativet kom best ut når miljøpåvirkning og kostnad ble betraktet
under ett [4] . I notat [3] (2017) har SVV tilrådd trebru med bue eller heng/sprengverk . Østfold
fylkeskommune/ Samferdselskomiteen vedtok i 2018 en 2 - spenns bruløsning i t re med bue eller
spreng/hengverk, alternativt stålbru med ett spenn [5] .

2 Konsept

Overordnet prinsipp
Av ulike trebrualternativer er konsept basert på limtrebuer vurdert til å være det rimeligste,
samtidig som det anses å ha god e estetiske kvaliteter og for øvrig vurderes godt egnet på
brustedet. Etter dialog og avklaringer med SVV [6] , [7] , [8] er det i dette notatet derfor gått videre
med buebru i tre med hovedspenn 52,5m og kort e side spenn på 11,25m på hver side . Total
brulengde er 75m.

Det er forutsatt brudekke bredde 4m som bæres av 2 overliggende , vertik alstilte buer , med
vindfagverk i mellom . Skråstilte buer har også vært vurdert, se figurene nedenfor, men er pga.
kompleksitet og m erkostnad gått bort fra. Brudekket er et tverrspent dekke på tverrbjelker i stål cc.
7,5m, som er forbundet til buene med vertikale hengere i stål . Sparkekreftene fra buen e tas opp av
2 horisontale strekkstag i stål . De enkelte komponentene er nærmere beskrevet nedenfor.

I lengderetninger er buene opplagret på fastlager i akse 2, og glidelager i akse 3 , se Figur 1 . Her er
de imidlertid fastholdt av de horisontale stre kkstagene som går mellom akse 2 og 3 . Brudekket er
fastholdt i alle akser . Brems/horisontalkrefter i lengderetning overføres således til akse 1 - 4 . I
tverretning er buene fastholdt i alle 4 opplagringspunkter. Dekket er fastholdt med sidestyring i
senterlin jen i alle akser .

Alternativet er kostnadsberegnet i kap. 7 , og sammenlignet med tidligere vurderte bruløsninger i
kap. 8 .

Figur 1 : Opp riss av konsept med buebru i t re
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Figur 2: Tverrsnitt med vindavstivning i stål, alternativt kan K-formet system i trevirke benyttes (i tilfelle 
realisering bør kablene ligge i buenes plan, dvs. ikke som vist på skissen) 

 

 

Figur 3: Alternativ med vertikale buer, som anbefales (vindavstivningen ikke vist) 
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Estetikk
Det arkitektoniske uttrykket er utformet i samarbeid med arkitekt Morten Løvseth , som vist på
Figur 1 og Figur 2 . Se også A3 - format i Vedlegg 3 .

Buene med hengestagene vil danne en romvirkning over gang og sykkelbanen, som anses positivt.
Et K - formet avstivningssystem i tre vil bidra ytterligere til romfølelse og estetikk. Bueformen anses å
gi variasjon og dynamikk lang s gangbanen. Brua vur deres elegant sett fra avstand med sin kurve de
silhuett, som vurderes å passe bra med landskapsformene , og som kan gi fin vannspeilingseffekt .
Buenes høyde er betydelig, men anses akseptabel med sundets bredde.

Eksponeringen fra fv.120 like ved kan gjøre brua til et flott blikkfang.
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Foru t setninger
Det er lagt til grunn:

Føringsavstand 3,5 m iht. [8]

Frihøyde over brudekket 3,1m ( iht. N100 pkt. E.4 ) for g/s - veg

Frihøyde under brua 2,8 m ved normal/middelvannstand som tilsvarer maksimal
seilingshøyde under tilliggende bru for fv.120 like ved, kfr. Vedlegg 10 . Iht. NVE er MV = ca.
+ 24,9 mo h. i Vansjø (kfr. Vedlegg 1 , slik at nivå underkant ( uk ) bru er forutsatt å ligge på
minimum 27,7 moh., dvs. > 2,8 m over MV . Iht. Vedlegg 1 er nivå for 200 - årsflom kt. + 27,07
mo h. slik at kravet om min. 0,5 m frihøyde ved flom ( iht. N400 NA.2017 - 09 pkt. 4.2.4 ) er
innfridd ( 27,7 > 27,57)

( D et bemerkes at det i forprosjektrapport [1] var fastsatt 2,5 m frihøyde under bru )

Pålitelighetsklasse 3 (CC3/RC3) for brua ( iht. EC1990 NA:2016 Tabell NA.A1 (901) )

Prosjekteringskontrollklasse 3 (PKK3), Utførelsesklasse 3 (UKK3) ( iht. EC1990 Tabell
NA.A1(903) - (903) )

Dimensjonerende brukstid 100 år ( iht. N400 pkt. 1.1.6/ EC1990 Tabell 2.1 ) ; elementer som
har kortere levetid skal kunne skiftes ut , kfr. kap. 5

Klimaklasse 2 ( iht. EC5 - 1 - 1 Tab.NA.901 ), k onstruktivt beskyttet ( iht. N400 pkt. 9.2.2)

Fasthetsfaktoren kmod lik 0,9 i bruddgrensetilstand, og lik 0,6 for kun egenlast ( iht. EC5 - 1 - 1
Tabell 2.1 )

Trevirke skal tilfredsstille krav til nordisk virke iht. Prosesskode 2 (R762) [11] prosess 86.11,
dvs. regnskogtre eller lignende kan ikke benytt es

Laster
Laster og lastkombinasjoner/faktorer er fastsatt iht. NS - EN 1990 og N400 , med egenlaster:

Limtre , Cu - impregnert: 5,0 kN/m3

Skurlast , impregnert med Cu og kreosot: 5,8 kN/m3

Betong: 25 kN/m3

Slitelag: 2 kN/m2 ( iht. N400 kap. 5.2.2.2 )

Det er lagt til grunn last fra gangtrafikk ( iht. NS - EN 1991 - 2 pkt. 5.3.2 ) med 5 kN/m2. Dette er basert
på forutsetning en om at hele brubanen kan fylles av personer, som er opp til
prosjekterende/byggherre å vurdere. I motsatt fall blir lasten 3,2 kN/m2. Horisontallast regnes som
10% av jevnt fordelt nyttelast. Det er dessuten vurdert last fra tjenestekjøretøy /brøytetraktor ( iht.
EC1 - 2 pkt. 5.6.3, 5.3.2.3 ) som består av 2 akslinger med karakteristisk last på hhv. 80 kN og 40 kN.

Det er iht. NS - EN199 1 - 4 an slått (i Vedlegg 4 ) vindlast i tverretning lik 0,9 kN/m på brubanen ( 2,73
kN/m vertikalt) , og 1,6 kN/m på buene .
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Fundamenter i ng

2.5.1 Fundamenter

Det er iht. geoteknisk rapport [2] gjort grunnboringer ved begge gamle landkar. På Moss - siden
ligger antatt berg mellom kt. +15 og +25. På Vålersiden er antatt berg rundt kt. +5.

Det er som i tidligere studier [1] , [4] forutsatt pelefundam entering. Det er her lagt til grunn 2
stålrørspeler Ø 6 00 per akse , armert og utstøpt ( diameteren anses som minimum av hensyn til
armering og utstøping) . I toppen støpes tverrbjelke h = 0,6 i betong som opplegg for dekke, og for
lager i midtaksene . Pelene føres opp i tverrbjelken , dvs. ca. kt. +2 7 ,5 , og utgjør slik sett søylene over
vann. Om estetisk ønskelig kan disse utføres uten stålrør over vann, dvs. som betongsøyle r , hvilket
bør være prisbesparende .

Totalt sett gir dette en gjennomsnittlig pelelengde til berg på anslagsvis 15 m, som med tillegg for
innboringslengde > 1,5 m er noenlunde sammenlignbart med 20 meters pelelengder forutsatt i
tidligere studier [1] , [4] . Sammenligning av kostnad i kap. 8 er således ikke beheftet med ulike
forutsetninger av vesentlig betydning .

Endeaksene peles i og fra gamle tilløpsfyllinger/landkar. Midtaksene peles fra midlertidig fylling; det
er i kostnads overslaget forutsatt 2m vanndyp.

Det er generelt vektlagt å minimere dimensjonene og materialbruken i fundamentene.

I landkaraksene foreslås det å legge tørrmur som frontvegg mot vannet, i samme utførelse som
eksisterende murer her, og om mulig oppå disse (gjenbruk). Det vises for øvrig til kap. 6 .

2.5.2 Fundamentering i Vansjø

NVE har i avklaring 15.1.2019 (Vedlegg 2 ) gitt aksept for at det etableres fundamenter/brupilar i
vannet, under forutsetning av at:

- Frihøyde er ivaretatt mht. båttrafikk mv., kfr. kap. 2.3 over

- Pilarer ikke hindre r ferdsel/båttrafikk/fritids aktiviteter

- Pilarens utforming ikke hindrer bevegelse i innsjøen, is eller strøm

- Bruk av kreosot er gitt aksept for av F y l keskommunen (vannregionsmyndighet) og
kommunen (lokal forurensningsmyndighet). Østfold fylkeskommun e har etter innspill fra
SVV [5] behandlet dette, der vedtaket var at: « Fylkesrådmannens forutsetter at SVV
utformer brua på en slik måte at brukere ikke kommer i kontakt med trematerialer som er
behandlet med kreosot ». Med den valgte geometrien anses dette ivaretatt. Iht.
ovenstående bør f ormelt sett spørsmålet også forelegges kommunen.

Oppsummert er føl gelig fundament/ pilar i sundet uproblematisk så lengde de ikke er til
skade/ulempe på omgivelsene og vernegrunnlaget, hvilket ut fra vår vurdering er ivaretatt .

Det anses gunstig å unngå fundament midt i sundet siden det er vanskelig å komme til brustedet
med lekter/ pongtong flåte , idet bru for fv.120 forhindrer atkomsten for større vanngående utstyr.
Midlertidig fylling til midt ut i sundet anses heller ikke som en god løsning ; dessuten inngår ikke
grunnboringer her i den geoteknisk rapport en [2] .

2.5.3 Ledninger/k abler i vann

Det går iht. [8] ledninger/kabler i vannet på brustedet. Angivelig har Våler vannverk et VA - rør (280
PE ) liggende i sundet, med ukjent lokalisering. Posisjon er kartlagt med dykking utført av Scansurvey
AS i a ugust 2019, kfr. Vedlegg 11 , som viser at 280 mm røret ligger noenlunde midt i sundet (på 7 - 8
m dyp ifølge e - post, formodentlig fra middelvannstand 24,9 moh.) og slik sett ikke påvirker
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foreslåtte fundamentering. Et 63 mm rør ligger imidlertid relativt nær akse 1 og 2, slik at skånsom
graving må gjennomføres her før fund amenteringsarbeidene kan utføres .

Buer
Det er lagt til grunn:

2 stk. o verliggende buer med leddet skjøt i toppunktet, dimensjon 42 0 x 1000 mm

Pilhøyde 1:7, som med hovedspenn 52,5m gir 7,5m høyde (til senter tverrsnitt)

Materialkvalitet GL30c

Kobber - impregnert samt konstruktiv beskyttelse ( impregnerte trespiler på sidene , og
platebeslå tt på oversiden ) . Dvs. ikke kreosot - imregnert

Trespilene på hver siden forutsettes kreosotimpregnert, men kan alternativt kun males. Uansett vil
disse ligge såpass langt unna gangbane at fotgjengere ikke vil kunne komme i berøringskontakt med
kreosot, som forutsatt i [5] .

Dekke og tverrbjelker
Det er forutsatt:

Tverrspent dekke bestående av skurlast 48x198 i hovedspenn, og limtrelameller høyde 300
mm i endespenn ene (med større spennvidde r )

Oppspenning med monostrands

Materialkvalitet C24

Kobber - og kreosot - impregnering

Full fuktisolering klasse A3 - 4 (tett membran og asfalt)

Med føringsavstand 3,5 m er det lagt til grunn total bredde 4 m for plass til overliggende re kkverk.
Dette bidrar også til økt horisontal global stabilitet. Skurlast anses å gi besparelser sammenlignet
med limtre. Kapasitet er kontrollert for så vel ordinær gangbanelast som
tjenestekjøretøy/brøytetraktor.

Som tverrbjelker er det forutsatt HEA280.

Tykkelse av membran og slitelag forutsettes inntil 100 mm.

Gitt forutsetninger i kap. 2.3 gir dette veglinje på kt. + 27,7 + 0,28 + 0,2 + 0,1 = 28,58 kt. +28, 3
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Hen gestag og horisontalt strekkbånd
Som hengestenger og strekkbånd er det forutsatt rundstål kvalitet S355 , galvanisert og
pulverlakkert. Hengestag er anslått til diameter 30 mm , og horisontale strekkbånd til diameter
70mm. Strekkbåndet legges oppå tverrbjelkene, i « ører » forsynt med foring av PE - rør eller
t ilsvarende, se prinsipiell løsning i Figur 4 (til forskjell fra denne må ørene her påsveises ok
tverrbjelker).

Figur 4 : Opplegg for strekkstag på tverrbjelker, prinsipp (eksempel fra bru nr. 04 - 1658)

Vindfagverk
Det er lagt til grunn K - formet avstivningssystem av t re . Dersom gangbrua skal utføres uten
vindavstivning vil buenes bredde måtte økes fra 440 mm ti l anslagsvis 660 mm, som totalt sett ville
gitt høyere kostnad.

Knutepunkter
For å unngå krav om mulighet for utskiftning ila. konstruksjonens levetid (iht. N400 pkt. 9.3.3 ) er
de t lagt til grunn rustfritt stål i alle knutepunkter.
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Rekkverk
Rekkverkshøyde 1,2 m, subsidiært 1,4. En mulighet er stålrekkverk med håndløper i tre ; et
eksempel er vist på nedenstående figur.

Figur: Mulig r ekkverk , fra Dalenbrua i Trondheim (SWECO)
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3 Byggemetode 
Buene heises i posisjon med mobilkran, og kobles mot fundament i bunnpunkt og mot hverandre i 
toppunktet (begge leddet). Alle bue-delene holdes i posisjon inntil vindfagverk er montert, 
alternativt med temporært avstivningssystem. 

Hengestag monteres med lengde slik at brudekket kommer i ønsket posisjon etter at mobilkranene 
fjernes, dvs. beregnes som overhøyde.  

Det er behov for oppstilling av mobilkran på begge sider av sundet (for heising av buene og evt. 
deler av dekket), som anses mulig etter legging av nye tilløpsfyllinger langs den gamle traseen. 
Utover dette kan mulig riggområde være nord for Rødsund rasteplass, tilsvarende som skissert i 
forprosjekt [1] kap. 5.3.  

Legging av midlertidig bærelag (duk, fin kult) på dyrket mark her bør inngå i endelig 
kostnadsoverslag. Dette er av hensyn til sammenligning i kap. 8 ikke inkludert siden posten er 
utelatt for øvrige brualternativer (som har tilsvarende behov for riggområde).  
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4 Analyse. Nedbøyninger og vibrasjoner 
Konstruksjonen er modellert og analysert i et 3D-elementprogram, jfr. nedenstående figur. På 
denne bakgrunn er det hentet ut aktuelle tverrsnitts-krefter for hver av lasttilfellene, som grunnlag 
for overslagsmessig dimensjonering/fastlegging av tverrsnitt og kvaliteter. 
 

 
Figur 5: Analysemodell  

 
Iht. N400 pkt. 3.6.1 skal nedbøyninger fra «karakteristisk trafikklast alene» inklusiv skjevbelastning 
begrenses til L/350, der L er lengden av betraktet spenn. Nedbøyninger fra nyttelast er her 
beregnet til < 100 mm som tilsvarer < L/500 dvs. ok.  
 
Konstruksjonen er noe utsatt for svingninger, og har egenfrekvenser < 5Hz for vertikale vibrasjoner. 

Frekvensene for torsjon og horisontale vibrasjoner ligger over 2,5 Hz. Det er følgelig (iht. NS-

EN1990 pkt. A2.4.3.2 og N400 pkt. 3.6.3) gjennomført en overslagsmessig beregning av 

akselerasjoner; dette resulterer i verdi > 0,7 m/s2 vertikalt, som er anbefalt grense (Sétra [10] 

oppgir dog høyere grenser). Moderate endringer av bue-tverrsnitt gir relativt små effekter, 

likeledes tykkere horisontalt strekkstag, fastholding i akse 3 og/eller to-leddsbue. Av mer effektive 

tiltak anses å: 

 Øke pilhøyden 

 Innføre demper 

 (redusere spennvidden, anses ikke ønskelig) 

En kombinasjon er naturligvis mulig, men foreløpig er det konkludert med installasjon av 

massedemper, som følgelig er inkludert i kostnadsoverslaget. Ytterligere dynamiske analyse tilrås i 

en evt. neste fase.  
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5 Drift og vedlikehold 
Drift og vedlikehold vil omfatte: 

 Maling av ståldetaljer 

 Utbytting av spiler på trebuene, og ettersyn av sinkplater inkl. festeanordning 

 Ettersyn av knutepunkt og dybler samt dekkets oppspenningsenheter  

 Eventuelt bytte av lager og demper 

 Bytte av slitelag 

6 Tilløpsfylling, gamle landkar 
Veglinjen er lagt over de gamle landkarene («brukarene») via Kolsrødveien, dvs. ca. 200 m nord for 
fv. 120. Det er fra kommunalt hold ytret ønske om at de 2 gamle landkarene på Rødsund om mulig 
opprettholdes, kfr. Vedlegg 5. De har ikke status som fredet, men er av kulturhistoriske og estetiske 
hensyn ønskelig å bevare; enten som en del av fundamentene til ny bru, eller bevart til tross for 
byggingen av disse. 

Av hensyn til krav om frihøyde under bru ved 200-årsflom må uk bru ligge minimum på kt. +27,57 
moh. (kfr. bakgrunn i kap. 2.3). Ifølge kartgrunnlag (tegning C002, jfr. Vedlegg 6) ligger de gamle 
landkarene på hhv. kt. +26,7 (Moss-siden) og kt. +26,0 (Våler-siden), dvs. lavere enn kt. +27,57. Ved 
bygging av ny bru må følgelig veg inn mot bru heves uansett brualternativ. 

Det er iht. møtereferat [8] lagt til grunn maksimal vegstigning 1:10. Skråningsutslag på sidene er 
lagt med 1:2. Alternativt kan det her etableres tørrmurer på begge sider og i forlengelsen av dagens 
landkar, med samme formspråk/uttrykk som eksisterende murer. Med veglinje på kt. +28,3 (kfr. 
kap. 2.7) gir dette iht. Vedlegg 6 behov for oppfylling på Moss-siden over lengde ca. 15 m og høyde 
maksimalt 1,6 m. Tilsvarende på Vålersiden over lengde ca. 25 m og høyde maksimalt 2,3 m over 
dagens nivå. Kostnad med dette er ikke inkludert i overslag i kap. 7 siden det ikke er inkludert for de 
øvrige brualternativene det sammenlignes med i kap. 8 (som har tilsvarende behov).  

Trær innenfor nevnte avstander (for oppfylling) vil helst måtte fjernes da de anses å ikke tåle 
oppfylling oppover stammen av betydning.   

Det tas forbehold om tilstrekkelig geoteknisk bæreevne/stabilitet til at tilløpsfyllingene kan heves 
ved direkte påfylling. I motsatt fall må det vurderes pelefundamentering av tilløpsfyllinger, 
subsidiært lengre bru. Det er i møte med SVV [9] avklart at det ikke utføres geoteknisk 
stabilitetsanalyse i denne fasen.  
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7 Kostnadsoverslag 
Tabellen nedenfor viser kostnadsoverslag for buebru i tre.   

Tabell 1: Mengder og kostnader for buebru i tre  

 

Kostnadsoverslag
Alternativ: Buebru i limtre

 
Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Sum Merknad

C Landkar og fundamenter
81.1 Gravearbeider over vann, inkl. transport og prøvegraving m3 380.0 110 41 800

81.6 Tilbakefylling med telesikre masser m3 20.0 170 3 400

81.7 Utlegging av løsmasser under vann m3 360.0 220 79 200

52.2 Fiberduk m2 50.0 150 7 500

83.2 Utstøpte og armerte stålrørspeler, Ø600 m 128.0 10 000 1 280 000

84.2 Forskaling fundamenter m2 50.0 650 32 500

84.3 Armering tonn 3.4 16 000 53 760

84.4 Betongstøp m3 17.0 3 100 52 700

84.5 Behandling av fersk og herdnende betong m2 50.0 150 7 500

Tørrmurer ved landkar, stedlig stein m2 200.0 1 800 360 000

D Bruoverbygning 

Brudekke

85.1 Levering av stålmaterialer: tverrbjelker tonn 2.7 19 500 52 739

85.2 Bearbeiding og sammenføyning av ståldeler tonn 2.7 4 500 12 171

85.3 Overflatebehandling av stålkonstr: galvanisert og pulverlakkert m2 38.9 1 500 58 418

85.4 Transport og montasje av stålkonstr. tonn 2.7 3 500 9 466

85.5 Levering og montering av konstruksjonselementer av stål tonn 2.7 11 000 29 750

86.111 Levering av konstruksjonstrevirke, C24 m3 60.0 7 000 420 000

86.121 Bearbeiding av kontruksjonstrevirke m3 60.0 4 000 240 000

86.1311 Trykkimpregnering med Cu m3 60.0 2 200 132 000

86.1313 Trykkimpregnering med kreosot m3 60.0 2 200 132 000

86.161 Transport og lagring av trekonstruksjoner m3 60.0 200 12 000

86.164 Montering av tverrspent dekke inkl. oppspenning og materiell m2 300.0 2 750 825 000

86.165 Forbehandling tverrspent dekke for fuktisolering m2 263.0 120 31 560

Buer og avstivning
Stillas og provisorisk avstivning RS 1.0 100 000 100 000

85.1-4 Levering og bearbeiding av slisseplater til knutepunkt. Rustfri tonn 3.0 50 000 150 720

85.1-4 Levering av: hengestag og strekkbånd. Galvanisert, pulverlakkert tonn 3.6 40 000 142 043

86.112 Levering av limtre til buer og avstivning. GL30c m3 48.9 9 000 440 143

86.113 Levering av forbindelsesmidler og stag: dybler, rustfri stk 960.0 35 33 600

86.122 Bearbeiding av limtre m3 48.9 5 000 244 524

86.1312 Trykkimpregnering med Cu m3 48.9 2 200 107 591

86.151 Beslag, sink inkl. lufting m2 81.5 2 000 162 921

86.152 Tresjalusi inkl festebraketter og montering m3 2.0 90 000 180 000

86.161 Transport og lagring av trekonstruksjoner m3 48.9 200 9 781

86.162 Montering av trekonstruksjoner m3 48.9 6 000 293 429

G Utstyr

87.14 Full fuktisolering A3-4 m2 262.5 250 65 625

87.141 Beskyttelseslag mot kreosot, støpeasfalt m2 262.5 500 131 250

87.15 Slitelag m2 262.5 250 65 625

87.22 Rekkverk m 170.0 3 250 552 500

87.3 Brulagre stk 4.0 21 000 84 000

87.62 Belysning stk 4 25 000 100 000

Demper stk 1.0 250 000 250 000

Sum bygningsdeler 6 987 215

A FELLESKOSTNADER
12. Rigg og drift % 25.0 6 987 215 1 746 804

Påslag for usikkerhet/uspesifisert % 15.0 6 987 215 1 048 082

SUM ENTREPRISEKOSTNAD 9 782 102

Kostnad pr. lm bru: 130 428
Kostnad pr. m2 bru: 37 265
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Enhetskostnader er her basert på erfaringstall fra sammenlignbare prosjekter, og samsvarer med 
verdier anvendt i tidligere studier [1], [4] men korrigert for prisutviklingen. Felleskostnader (rigg og 
drift samt uspesifisert) er tilsvarende fastsatt med samme prosentsats som i forprosjekt [1]. 

8 Sammenligning kostnadsoverslag ulike brualternativer 
Tidligere kostnadsberegninger i [1] og [4] baserte seg også på brulengde 75m og føringsavstand 
3,5m; dvs. tilsvarende som forutsetningene i dette notatet. Kostnadstallene herfra er 
indeksregulert med byggekostnadsindeks for veganlegg (jfr. Vedlegg 7) i tabellen nedenfor. For å få 
sammenlignbare entreprisekostnader er dessuten tallene fra [4] tillagt rigg og drift samt påslag for 
uspesifiserte poster. Byggherrekostnad (prosjektering, byggeledelse, administrasjon) og 
merverdiavgift inngår ikke entreprisekostnaden for noen av alternativene.  

Herav fremgår at buebru i tre er det rimeligste alternativet med en estimert entreprisekostnad på 
9,8 millioner kroner. 

 

Tabell 2: Entreprisekostnad eksklusiv mva. og byggherrekostnad (prosjektering, byggeledelse, adm.) for brualternativene 

 Antall 
spenn 

Ref. til tidligere 
kalkyler 

Entreprise-
kostnad 

MNOK 

Indeks-
regulert 

MNOK 

kr/m2             

NOK 

Stålbru, fagverk med 
buet overgurt  

1 [1] kap. 5.4 13,1  14,2 54’ 

Stålbru, nettverksbue  1 [1] kap. 5.5 15,0 16,2 61’ 

Alt. ved fv.120* 1 [1] kap. 6  29,9-32,2  32,3-34,8 41’- 44’ 

Stålbru, buet fagverk 1 [4] kap. 1.1, V1  11,4  11,9 45’ 

Stålbru, rett fagverk 2 [4] kap. 1.2, V1 11,1 11,6 44’ 

Trebru fagverk 2 [4] kap. 1.3, V1 12,2 12,7 48’ 

Komposittbru 2 [4] kap. 1.4, V1 19,5 20,3 77’ 

Buebru i tre 1 + 2 
korte 
sidespenn 

- 9,8 9,8 37’ 

* Langs trase 2, 224m lang bru 

 

9 Klima 
Det ble i Alternativs-vurderingen [4] kap. 4 og 6 konkludert med at limtrebru var det beste 
alternativet når klima og kostnad ble sett under ett. Det er i dette notatet ikke gjennomført LCA-
beregninger, men det rimelig at buebru i limtre også vil komme gunstig ut. 
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Vedlegg 
1. Flomsonekart Delprosjekt Moss og Rygge, NVE, 2010 

2. E-post NVE, avklaring pilarer i vann, 15.1.2019 (SVV v/ L. Hermansen – VD v/ T. Myre) 

3. Akvarell av brukonsept: buebru i limtre 

4. Vindlastberegning 

5. Korrespondanse Moss kommune vedr gamle landkar (brukar) 

6. Tegning C002, foreløpig 

7. Byggekostnadsindeks 

8. Brutegning 

9. Stabilitetsberegninger 

10. Innmåling eksisterende bru, SVV e-post 9.10.2019 

11. Innmåling rørføring i Rødsund 
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