
Mulighetsstudie

Teknisk drift v/Amalie Berg og AFRY

Gang- og sykkelbru over Gaula
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• Bakgrunn

• Prosess

• Mulighetsstudie – ny bru 

• Mulighetsstudie – Melhusbrua

• Mulighetsstudie – Gimse bru 

• Videre fremdrift

• Finansiering 

• Miljøpakken

• Konsekvenser ved å ikke bygge ny bru

• Spørsmål



Administrasjonen kan komme på gruppemøter for å presentere og svare på 
spørsmål hvis dette er ønskelig 



Bakgrunn 

• Områdeplan for Melhus sentrum

• Sentrumsmodellen

• Byvekstavtalen (Miljøpakken) 



Prosess 

• Oppstart av mulighetsstudie februar 2022

• Formål: Se på muligheter for trasé og type bru over Gaula

• Interpellasjon i april 22

• Påheng på Melhusbrua

• Utbedring av Gimse bru

• Rapport ferdigstilt i sept/okt



AFRY



Mulighetsstudie for gang-
og sykkelbru

Traséalternativer utredet for ny bru

– med anbefaling om som vist til høyre

Brutyper er utredet

- tre gode alternativer er vist

Utnyttelse av eksisterende bruer  er 
utredet - påbygninger anbefales ikke 



Sentrum i 
vekst og 
byvekstmål
Områdeplanen

• Attraktivt å bo
• Gaula som livsnerve
• Attraktivt 

handelssentrum
• Fleksible 

transportmuligheter
• Universell utforming
• Fysisk aktivitet og 

nærhet til naturen



Premisser, 
målsettinger 
og hensyn

Beredskap



Områdeplanen 
har regulert 
alternativ 1

Fem trase-
alternativer 
for ny bru 
utredet



Oppsummering 
av evalueringen  
av trasévalg





Alternativ  1



Alternativ 1 anbefales ikke

• Samme høyde som sentrum øst og skoleområdet

• Attraktiv for syklende, men lang for de gående - mer 
monoton

• Negativt for naturområde med absolutt høyest verdi

• Vil ta landbruksareal

• Utfordrende for boliger: skygge og innsyn, og mulig 
behov for erverv av eiendom

• Dyrest pga. lengde og høyde

• Kobler ikke til friluftsområdet langs elva



Konklusjon trase

- Gir god plass på begges sider til trafikksikre løsninger

- Kan ligge på samme høyde som vegene på begge sider – best for 
universell utforming

- Enkelt å orientere seg

- Gir korte avstander og binder sammen mange funksjoner

- Lav bru – kommer nærmere vannet

- Plass til park i endene

- Lite konflikt med boliger

- Ingen konflikt med landbruk

- Berører natur som allerede er berørt

- Kort bru – økonomisk gunstig bygging og drift



144 meter



Brutyper – overordnede vurderinger

- Flomnivå og isgang

- Grunnforhold

- Plassering av pilarer

- 5m brubredde (3m + 2m)
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- Bru 1: To pilarer i elva - bjelkebru
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Brutyper

- Flomnivå og isgang

- Grunnforhold

- Plassering av pilarer

- 5m brubredde (3m + 2m)

- Bru 1: To pilarer i elva - bjelkebru

- Bru 2: Én pilar i elva - skråstagsbru

- Bru 3: Ingen pilarer i elva - nettverksbuebru 



1. BJELKEBRU



Nedtonet 

Underordner seg og fremhever 

opplevelsen av landskapet

Elegant linjeføring

Brua “flyter” lett over fundamentene







2. SKRÅSTAGBRU



Tårn med kabler som bærer brudekket 

Sterkt og tydelig arkitektonisk konsept

Søylene smalnes inn mot toppen

Slank gangbane

Stor synlighet og samtidig vises begge bruene







2. NETTVERKSBUEBRU



Elegant og uttrykksfull

Bue med viadukt mot øst, inn i terrenget

Bueformen har samspill med Gimse bru sin form

Spenner over hele elva







Kalkyle brualternativ

- Kalkyler på mulighetsstudie-nivå 

- Prosjektkostnad inkl. entreprise, byggherre, planlegging

- 40 % usikkerhetstillegg

- Inklusiv mva

- Utbedring av vei, fortau, anlegning parker estimert til 30 MNOK 

Bru Kun bru Bru + anlegning

Bjelkebru 140 MNOK 170 MNOK

Skråstagsbru 210 MNOK 240 MNOK

Nettverksbue 210 MNOK 240 MNOK



Utbedring av Melhusbrua og Gimse bru
Prosess:

-Gjennomgang av dokumenter i Brutus

-Innhente arkivert materiale fra VD

-Dialog med Fylkeskommunen

-Involvering av person som prosjekterte Melhusbrua

-Befaringer, overslagsberegninger og arbeidsmøter



Utbedring av Melhusbrua og Gimse bru
Premisser:

-Minstekrav 3m bredde iht. N100

-Tett brudekke

-Universell utforming

-Eksisterende lastklassifisering må opprettholdes

-Tilfredsstille krav i N400

-Estetisk akseptabelt



Eller viadukt 
for å holde 
høyden?

Lang påhengt bru – ca. 400m lang

Kort påhengt bru – ca. 280m 



Melhusbrua - påhengsmuligheter
-ALT 1: I brubanenivå over hele brulengden

-ALT 2: I brubanenivå mellom søyler

-ALT 3: Under brubanen mellom søyler
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Melhusbrua - påhengsmuligheter
-ALT 1: I brubanenivå over hele brulengden

-ALT 2: I brubanenivå mellom søyler

-ALT 3: Under brubanen mellom søyler

Stavne bru i Trondheim – spennvidder 33m



Melhusbrua - påhengsmuligheter
-ALT 1: I brubanenivå over hele brulengden

-ALT 2: I brubanenivå mellom søyler

-ALT 3: Under brubanen mellom søyler

Utfordringer/problemstillinger

-Innfestning i søyler (krav i N400)

-Innfestning i fundament

-Isgang 

-Estetikk

-Signaler fra brueier



Melhusbrua - påhengsmuligheter
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Melhusbrua - påhengsmuligheter
-ALT 1: I brubanenivå over hele brulengden

-ALT 2: I brubanenivå mellom søyler

-ALT 3: Under brubanen mellom søyler

Utfordringer/problemstillinger

-Siktkrav 

-Stigningskrav / universell utforming

-Flomkote (200-årsflom)

-Estetikk

-Signaler fra brueier



Gimse bru – muligheter

-ALT A: Bygge tilsvarende 2,5m påhengt gangbane 
på nedstrøms side. 

-ALT B: Erstatte eksisterende gangbane med større 
bredde og tett dekke

-ALT C: Gjøre om Gimse bru til ren G/S bru

-ALT D: Rive Gimse bru og bygge en ny veibru med 
gang- og sykkelbane. 
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Gimse bru – muligheter

-ALT A: Bygge tilsvarende 2,5m påhengt gangbane 
på nedstrøms side. 

-ALT B: Erstatte eksisterende gangbane med større 
bredde og tett dekke

-ALT C: Gjøre om Gimse bru til ren G/S bru

-ALT D: Rive Gimse bru og bygge en ny veibru med 
gang- og sykkelbane. 



Gimse bru – muligheter

-ALT A og ALT B: 

Utfordringer/problemstillinger: 

-Geoteknisk bæreevne

-Kapasitet fagverk og gangbane

-Behov for forsterkning

-Påkobling vegnett / nytte

-Bruas tilstand

-Innspill fra Fylkeskommunen

Bæreevne
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Gimse bru – muligheter
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Gimse bru – muligheter

-ALT A og ALT B: 

Utfordringer/problemstillinger: 

-Geoteknisk bæreevne

-Kapasitet fagverk 

-Behov for forsterkning

-Påkobling vegnett / nytte

-Bruas tilstand

-Innspill fra Fylkeskommunen Østre ende Vestre ende



Gimse bru – muligheter

-ALT A og ALT B: 

Utfordringer/problemstillinger: 

-Geoteknisk bæreevne

-Kapasitet fagverk 

-Behov for forsterkning

-Påkobling vegnett / nytte

-Bruas tilstand

-Innspill fra Fylkeskommunen

Utglidning av 
vingemur Korrosjon på lager

Korrosjon / påkjørsel på fagverk



Gimse bru – muligheter

-ALT A og ALT B: 

Utfordringer/problemstillinger: 

-Geoteknisk bæreevne

-Kapasitet fagverk 

-Behov for forsterkning

-Påkobling vegnett / nytte

-Bruas tilstand

-Innspill fra Fylkeskommunen



Gimse bru – muligheter

-ALT A: Bygge tilsvarende 2,5m påhengt gangbane 
på nedstrøms side. 

-ALT B: Erstatte eksisterende gangbane med større 
bredde og tett dekke

-ALT C: Gjøre om Gimse bru til ren G/S bru

-ALT D: Rive Gimse bru og bygge en ny veibru med 
gang- og sykkelbane. 



Gimse bru – muligheter

-ALT C: Gjøre om Gimse bru til ren G/S bru

Gimse bru

Ny veibru

Mulig ny veibru

Gimse bru som ren G/S bru 



Gimse bru – muligheter

-ALT A: Bygge tilsvarende 2,5m påhengt gangbane 
på nedstrøms side. 

-ALT B: Erstatte eksisterende gangbane med større 
bredde og tett dekke

-ALT C: Gjøre om Gimse bru til ren G/S bru

-ALT D: Rive Gimse bru og bygge en ny veibru med 
gang- og sykkelbane. 

4000

12000



Utbedring Melhusbrua og Gimse bru  - kalkyle
-60.000 - 80.000 NOK/m2

-Melhusbrua: 3m

-Gimse bru: 4m

Bru Type Kalkyle
Melhusbrua 280m påheng 130 MNOK

Melhusbrua 400m påheng 180 MNOK

Gimse bru, ALT A Ny 2,5m gangbane nedstrøms 45 MNOK

Gimse bru, ALT B Ny 4m gangbane 90 MNOK

Gimse bru, ALT C Ren G/S bru + ny veibru 165 MNOK

Gimse bru, ALT D Rive Gimse bru, ny kombinert vei 
og G/S bru

270 MNOK

-Inkl. planlegging, byggherre, prosjektering, mva.

-kobling mot eksisterende vegnett

-Grov kalkyle, inkl. 40 % usikkerhetspåslag



Konklusjon og anbefaling
-Ved videre vurdering av ny gang- og sykkelbru 
anbefales det at alle tre broalternativ tas 
videre.

-Videre utredningen av Melhusbrua anbefales 
ikke.

-Det anbefales ikke påbygging på Gimse bru 
eller forstrekning. Mest egnet som ren gang- og 
sykkelbru. 





Videre fremdrift – Ny bru 

ÅR

2023 Reguleringsplan 
Prosjektering
Grunnundersøkelser 
Grunnerverv

2024 Anskaffelsesprosess 
Prosjektering 
Grunnerverv 

2025-26 Utbygging



Finansiering – Fond (Områdemodellen)

• Utregnet bidrag til bru over Gaula gjennom anleggsbidrag fra utbyggere: 
ca. 50.000.000,-.  (2019-priser)

• Bidraget reguleres etter KPI

• Kommunen har forpliktet seg gjennom utbyggingsavtaler å bygge brua 
mot innbetaling av anleggsbidrag.

• Anleggsbidrag innbetales ved brukstillatelse.



Finansiering – Miljøpakken

Innspill til handlingsprogram 2023-26 (Inkl. mva):

• Finansieringsbehov spilt inn til miljøpakken er utført før ferdigstillelse av 
mulighetsstudie. Justeres årlig. 

• Sum eks mva: 112,56 millioner

Tidligere 
bevilget

2023 2024 2025 2026 Sum:

3,7 2 10 100 25 140,7



Finansiering – Rimeligste alternativ

Rimeligste brutype Inkl. mva Eks. mva

Estimert kostnad 
(40% usikkerhet)

170 136

Fond 50 50

Miljøpakken 120 96
Estimert kostnad inkluderer Lenamælen, tilstøtende gangveier, fylling, parkanlegg og støttemurer. 



Finansiering – Dyreste alternativ

Dyreste brutype Inkl. mva Eks. 

Estimert kostnad 
(40% usikkerhet)

240 192

Fond 50 50

Miljøpakken 190 152
Estimert kostnad inkluderer Lenamælen, tilstøtende gangveier, fylling, parkanlegg og støttemurer. 



Miljøpakken – Rammen for 2022



Miljøpakken – Vedtatte tiltak
Melhus kommune: Status

GSB over E6 Avsluttet Utbygd

GSB over Gaula Pågår Prosjektutvikling 

Innfartsparkering på Ler Avsluttet Utbygd

Mindre trafikktekniske 
tiltak

Pågår Planlegging og 
utbygging

GSV Monstuflata –
Gimsvegen 

Pågår Prosjektutvikling

Skolebakken Ler Pågår Prosjektutvikling

GSV Hermanstad –
Losenkrysset

Avsluttet Prinsippavklaring 

Skysstasjonen 
holdeplass

Avsluttet Detaljplanlegging

Koordinering og adm. Pågår



Miljøpakken – Vedtatte tiltak

Fylkeskommunen Prosjektutvikling 

Snuplass og hvilebod Varmbu Prosjektutvikling

Løvsetvegen Prosjektutvikling 

Snuplass Brekkåsen Prosjektutvikling 

Statens vegvesen Prosjektutvikling 

GSV Melhus sentrum – Jaktøya Prosjektutvikling



Miljøpakken – Innspill Handlingsprogram 2023-26

Handlingsprogram for 2023-26 er ikke vedtatt

Melhus kommune: Status

GSB over Gaula Pågår Prosjektutvikling/
Detaljplanlegging

GSV Monstuflata –
Gimsvegen 

Pågår Detaljplanlegging

Skolebakken Ler Pågår Detaljplanlegging

Fortau Fv. Lyngenvegen Nytt tiltak Prosjektutvikling

GSV Fv. Vollmarka Nytt tiltak Prosjektutvikling

Snarveg Gruva Nytt tiltak Detaljplanlegging/ 
Utbygging

GSV Gammelbakkan Nytt tiltak Detaljplanlegging/ 
Utbygging



• Innspill fra Statens vegvesen og Fylkeskommunen i HP 23-26 er ikke tatt 
med. 

• Deres innspill kan gå over Melhus kommunes «pott». Må ta deres innspill 
i betraktingen. 



Miljøpakken – Oversikt

0

50

100

150

200

250

300

350

MK sin andel Ny bru 2019-2022 HP 23-26 2019-26 Gjenstående



Miljøpakken – Oversikt

19,53 %

47,25 %

33 %

2019-2022 HP 23-26 Gjenstående

41,10%

58,90%

Bru Annet



Konsekvenser ved å ikke bygge ny bru
• Områdeplan for Melhus sentrum har rekkefølgebestemmelse om bygging av 

gangbru over Gaula.

• Gjennom områdemodellen har kommunen regnet ut et anleggsbidrag som skal 
dekke utbyggernes bidrag til oppfylling av felles rekkefølgebestemmelser, 
herunder ny gangbru over Gaula.

• På bakgrunn av områdemodell og som begrunnelse for å gi dispensasjon fra 
rekkefølgebestemmelser i planen har kommunen inngått flere utbyggingsavtaler 
der vi har forpliktet oss til å oppfylle de rekkefølgebestemmelsene som skal 
dekkes av anleggsbidraget.

• Dersom det besluttes at ny bru ikke bygges, må en belage seg på at avtalene må 
reforhandles slik at anleggsbidraget justeres og reguleringsplanen endres med 
tanke på denne rekkefølgebestemmelsen



Vurderinger ved å ikke bygge ny bru

• Beredskap 

• Fremtidig situasjon





Spørsmål?

Administrasjonen kan komme på gruppemøter 
for å presentere og svare på spørsmål
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