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1.

SAMMENDRAG
Denne rapporten er utarbeidet av Rambøll Norge AS med underkonsulenter på oppdrag for
Statens vegvesen Region øst. Underkonsulentene er Johs. Holt AS og L2 Arkitekter AS.
Rapporten omhandler skisseprosjekt for ny bru over Drøbaksundet ved alternativ kryssing av
Oslofjorden på bru ved Filtvet for Rv23. Oppdraget er utført i nært samarbeid med
oppdragsgiver.
Grunnlag
Grunnlaget for oppdraget var veglinje utarbeidet av Statens vegvesen Region øst. Vegen skal
utformes i samsvar med vegklasse H9 i henhold til håndbok N100 (017). Det er utført seismiske
undersøkelser for å kartlegge løsmassemektighet og bergnivåer, men utover dette er det ikke
utført geotekniske undersøkelser.
Det er gjennomført en kartlegging av krav til seilåpning. Det er også gjennomført en omfattende
kartlegging av skipstrafikken med hensyn på skipsstøt, det vises til /2/.
Gjennomføring
Oppdraget ble gjennomført ved at man i en idefase identifiserte mulig brutyper for dette
brustedet. Utfra oppsatte kriterier og risikoanalyser ble hengebru valgt ut som den mest aktuelle
brutypen og for mer detaljert utredning i skissefasen. Det ble også gjennomført en nærmere
kostnadsvurdering med Anslag-metoden for hengebruløsningen.
Den utvalgte hengebrua har et hovedspenn 1400 m og totallengde 2560 m. Dette er en brutype
som passer godt til det aktuelle brustedet.
Kostnader
Kostnadsoverslagene som er gjennomført i denne rapporten baserer seg på Anslag som ble utført
i begynnelsen av mai 2014. Kostnaden som er beregnet til kr. 4,1 mrd. er entreprisekostnad eks.
mva.
Usikkerheten i den angitte brukostnaden er + 20%.
Usikkerheter som knytter seg til planfasen, som for eksempel usikkerhet i trasévalg og
linjeføring, er ikke inkludert.
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2.

OPPGAVEBESKRIVELSE

2.1

Bakgrunnen for prosjektet
Oppdragsgiver, Statens vegvesen Region øst, leder arbeidet med å utarbeide en KVU
(Konseptvalgutredning) for kryssing av Oslofjorden. Dette er et felles prosjekt med deltakelse fra
Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
I februar 2013 fikk prosjektgruppen for KVU Kryssing av Oslofjorden i oppgave også å utarbeide
en brukryssing som en eventuell erstatning for løp nr. 2 for Oslofjordtunnelen. Rambøll med
underkonsulentene Johs. Holt og L2 Arkitekter fikk i oppdrag å utarbeide skisseprosjekt for de
aktuelle bruene.

2.2

Oppdragets omfang
I samarbeid med oppdragsgiver skal rådgivergruppen utarbeidet et skisseprosjekt for bruer i
trasene Rv23-Bru v/Håøya Nord og K2-Hurumforbindelsen, se figur nedenfor. Forslag til
vegtraséer for de to korridorene er utarbeidet av oppdragsgiver (Statens vegvesen).

Figur 2.1: Oversiktskart.

Rambøll

KVU FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN
7 (36)

Figur 2.2: Detaljkart.

·

Trasé for Rv23-Bru v/Håøya nord (tidligere benevnt alternativ D1) er foreslått å gå fra
nordre portal av Frogntunnelen gjennom jomfruelig terreng til Digerud, deretter i to store
bruer over Oslofjorden med mellomlanding på Håøya fram til landfeste mellom Åros og
Båtstø, for så å gå gjennom en tunnel før den følger Åroselva opp til kryss med Rv23 ved
Krokodden. Det foreligger to ulike veilinjealternativer over Oslofjorden, en rettlinjet og en
som gjør en nordlig bue over Oslofjordens vestre løp, tilpasset ulike brualternativer. Linja er
totalt 14,4km lang. I tillegg til hovedbruene over Oslofjorden med lengder på ca 2500m og
1500m inneholder traséen 3 bruer med foreløpige lengder på henholdsvis ca. 400m, 30m og
130m.

·

Trasé for K2-Hurumforbindelsen er foreslått å gå fra nytt kryss med E6 ved Tømt
gjennom forholdsvis uberørt skogsterreng til Brenntangen, hvoretter linja går i bru over til
nordre Filtvet for deretter å svinge nordover til Rv 23 ved Åros/Verpen. Foreløpig antas det å
være kun brua over Drøbakrenna i denne traséen. Filtvet bru er foreløpig vurdert til å være
ca. 2600m lang og med hovedspenn ca 1500m.
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Formålet med oppdraget er å utarbeide et grunnlag for brukostnader med en usikkerhet på ± 20
% slik at de kan sammenlignes med en eventuell bygging av løp nr. 2 for Oslofjordtunnelen som
nå er i reguleringsplanfasen. Usikkerheter som knytter seg til planfasen, som for eksempel
usikkerhet i trasévalg og linjeføring, er ikke inkludert.
Oppdragsgiver står selv for prosjektering og prissettingen av tilstøtende veger og tunneler.
Denne rapporten omfatter kun den store brua over Oslofjorden ved Filtvet i traséalternativ K2
Hurumforbindelsen.
De store bruene over Oslofjorden ved Håøya i traséalternativ Rv23-Bru v/Håøya nord inngår i
egen rapport /6/.

2.3

Beskrivelse av brustedet
Brustedet ligger i Drøbakrenna ved Branntangen på østsiden og Filtvet på vestsiden. Dette er et
klart avgrenset, oversiktlig og storslagent landskapsrom i overgangen mellom Oslofjordens åpne
del og den vesentlig trangere Drøbaksrenna. Det er spredt bebyggelse på begge sider av fjorden.
På brustedet skal det innpasses 1 lang bru med et hovedspenn på ca. 1500m. Brua vil markere
skipsled og innseiling til Oslo.
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3.

GRUNNLAGSMATERIALE

3.1

Generelt
Den aktuelle brua er ikke registrert i Brutus ennå og har således ikke fått brunummer og
brunavn.

3.2

Veglinjer
Det er av Statens vegvesen utarbeidet ett alternativ for vegtrase som legges til grunn for
bruvurderingene ved Filtvet for Hurumforbindelsen. Veglinjen, som ved brustedet er rettlinjet i
horisontalplanet, er vist i figur 3.1 samt på tegning C300 og C302 i vedlegg.

Figur 3.1: Veglinje. Oversikt.
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Figur 3.2: Veglinje ved brustedet.

Følgende skal legges til grunn ved vurdering av bruløsninger i denne rapporten:
·
·

3.3

Vegen utformes i samsvar med vegklasse H9 i hht håndbok N100 (017).
Det tas ikke hensyn til gang- og sykkelbane (GS-bane) på bruene, men det skal gjøres en
vurdering av muligheten for å etablere GS-bane på de ulike brutypene.

Geotekniske undersøkelser
Det er foretatt seismiske undersøkelser (akustiske målinger) i Oslofjorden for aktuelle traseer for
kryssing av Oslofjorden sør for Filtvet, og i den forbindelse er det foretatt undersøkelser langs et
par linjer i området nærmest land på begge sider av fjorden nær brustedet ved Filtvet. Disse
viser ingen forskjell på sjøbunn og bergnivå i de kartlagte områder, hvilket indikerer områder
som har en løsmassemektighet mellom 0-3 meter. (Seismiske undersøkelser gir ikke pålitelig
registrering av løsmassemektighet mindre enn 3 meter).
Det kan konkluderes med at løsmasse-mektigheten er liten i områder hvor det er aktuelt å
fundamentere en hengebru.
Sjøbunnskartlegging viser et ganske flatt parti der fjorden er dypest, noe som tyder på at det her
er et løsmasselag med større mektighet. Med dybder på ca 200 meter vil det være lite aktuelt å
fundamentere i dette området.
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Det er ikke foretatt ytterligere geotekniske grunnundersøkelser i linja, hverken i sjøen eller på
land.

3.4

Geologiske undersøkelser

3.4.1 Generelt

Det er gjort en kort vurdering av de geologiske forholdene med tanke på fundamentering av
brualternativet for K2 Hurumforbindelsen. De geologiske vurderingene er gjort på bakgrunn av
foreslått veilinje, rapport fra akustiske målinger av sjøbunnen ved nordre Håøya og geologiske
kart fra ngu.no, målestokk 1:50 000. (http://geo.ngu.no/kart/berggrunn). Det er ikke gjort
befaring i felt.

3.4.2 Generell geologi i Oslofjorden

Det opptrer en stor forkastning i Oslofjorden som skiller grunnfjellet fra Oslo-graben.
Forkastningen opptrer i østre delen av Oslofjorden. Langs forkasningen forekommer det
sekundære deformasjonssoner som kan opptre som svakhetsoner.

3.4.3 Geologi og topografiske forhold

På Filtvetsiden, fundament vest, er det granittiske bergarter som er omvandlet til gneiser og
migmatitter i følge berggrunnskart fra NGU. Terrenget på Filtvet er forholdsvis flatt og sjøbunnen
har en jevn moderat helning fra land. Løsmassekart fra NGU viser hav- og fjordavsetning, marin
strandavsetning og bart fjell, se figur 3.4.
På Brenntangen, øst fundament, viser berggrunnskart fra NGU metagabbro og metadoleritt.
Sjøbunnen på østsiden har en brattere helning ned mot antatt hovedforkastning i Oslofjorden.
Løsmassekart fra NGU viser bart fjell.
Geologisk kart for Filtvet bru er vist i figur 3.3.
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Figur 3.3: Geologisk kart Filtvet, fra NGU. Rød ring er fundamenteringsområdet.

Figur 3.4: Løsmassekart fra NGU for vest fundament, Filtvet.
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3.4.4 Plassering og utfordringer

På Filtvetsiden, ved vestre fundament, ser det ut til at fundamenteringsforholdene er gode ut i
fra foreliggende tegninger og geologiske kart. På flybilder fra norgeibilder.no kan det observeres
bergblotninger som kan tyde på at det er et tynt løsmassedekke her. Dette understøttes av de
begrensede akustiske målinger som er utført, som indikerer løsmassemektighet 0-3 meter i
aktuelt fundamentområde.
På Brenntangen, øst fundament, ligger det usikkerhet i forhold til hovedforkastningen i
Oslofjorden. Trolig ligger forkastningen nærmest østsiden av fjorden på grunn av
forkastningstypen og havbunnstopografien. Det kan være mindre forkastinger og oppsprukne
områder i nærheten av hovedforkastningen som kan gi utfordrende fundamenteringsforhold. På
Brenntangen er det metagabbro og metadoleritt som normalt er godt egnet til fundamentering.
Ved Brenntangen kan fundamenteringsforholdene være gode, med løsmassemektighet 0-3 meter
som på vestsiden.

3.5

Vannhøyder
Definisjon av de forskjellige vannstandsnivåene er vist i figur 3.5. Det er høyeste astronomiske
tidevann (HAT) som skal legges til grunn for bestemmelse av seilhøyder for bruene.

Figur 3.5 Definisjon av vannstandsnivåer (Kilde www.vannstand.no)

Vannstandsnivåer i Oslofjorden ved Oscarsborg er lagt til grunn i dette prosjektet.
Tallstørrelser er gitt i figur 3.6.
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Figur 3.6: Vannstandsnivåer i Oslofjorden ved Oscarsborg (Kilde www.vannstand.no)

Med bakgrunn i figuren ovenfor ser en at:
·
Ved Håøya ligger sjøkartnull på kote -0,76 m i forhold til NN1954
·
HAT = 0,99 – 0,76 = 0,23 m i forhold til NN1954
I et fremtidig prosjekt kan det også være aktuelt å vurdere mulig innvirkning av klimaendringer.

3.6

Bunnprofiler
Det er foretatt detaljert sjøbunnskartlegging i hele området hvor det er aktuelt å vurdere
bruløsninger ved Filtvet. Sammen med informasjon fra seismiske undersøkelser har en god
kunnskap om nivå på både sjøbunn og berg i aktuelle områder for brufundamenter.

3.7

Strøm-, vind- og bølgeforhold

3.7.1 Strøm

Strømforholdene i Oslofjorden er vurdert i rapport fra NIVA, se Ref. /5/.
Størst strømstyrke vil opptre ved maksimal høydeforskjell mellom høyvann og lavvann. Det
antydes strømstyrke på opptil 3-4 m/s over Drøbakterskelen ved en ekstrem tidevannsforskjell
på 2,0 meter.
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Normal tidevannsforskjell er ca 0,3 meter, som forventes å gi en maksimal strømstyrke på ca 1,0
m/s.
Sammenlignet med andre laster antas strøm å gi meget lite bidrag til det totale lastbildet for
brukonstruksjoner som er fundamentert til berg på havbunnen, og på skisseprosjektnivå kan
denne lasten sees bort fra.

3.7.2 Bølger og bølgelaster

Bølgelastene i området er små og antas neglisjerbare ved vurderinger på skisseprosjektnivå.
Bølger, også fra passerende skip, kan være en utfordring i byggeperioden, for eksempel ved
innløfting av stålelementer til bruoverbygningen.

3.7.3 Vind

Ekstremvindanalyse for aktuelle steder i Oslofjorden er utført av Kjeller Vindteknikk, se Ref. /3/.
Vindparametre for brustedet ved Filtvet er hentet fra denne rapporten og gjengitt nedenfor.
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3.8

Skipstrafikk

3.8.1 Krav til seilåpning

Generelt
Kystverket er opptatt av at eventuelle nye brukryssinger over Oslofjorden med sidearmer ikke
skal medføre begrensninger for skipstrafikken inn til de aktuelle havnene i fjorden, også på lang
sikt. Nye brukryssinger bør også tilpasses skipstrafikk til virksomheter som får innsatsvarer på
skip eller som har utskiping av gods på skip. Eventuelle nye kryssinger bør i størst mulig grad
også søkes å tilpasses fritidsbåttrafikken.
Høydekravet som stilles må ses i sammenheng med nødvendige reelle behov, tekniske løsninger
og kostnader. Det er først og fremst cruiseskipene som vil komme i konflikt med eventuelle
brukryssinger over Oslofjorden. De høyeste cruiseskipene i dag er 72 meter. Kystverket har pr. i
dag ikke tilstrekkelig gode nok prognoser for skipstrafikken, knyttet til eksempelvis utvikling i
skipsstørrelse. Det kan synes som om trenden går mot større og tyngre cruiseskip. Skipene kan
imidlertid ikke bli så dyptgående fordi de skal kunne anløpe diverse havner. Kravet til stabilitet
innebærer derfor at skipene trolig ikke vil bygges mye høyere, men heller bredere og lengre.
Krav
Med bakgrunn i dagens trafikk på Oslofjorden og framtidig forventet utvikling, har Kystverket
kommet til at det vil være hensiktsmessig å arbeide videre med bruløsninger med seilingshøyde
mellom 72-75 meter over Oslofjorden og seilingsbredde 750 meter i hovedleden ved Filtvet.
I tabellen nedenfor er det oppsummert Kystverkets foreløpige krav til seilingsløp. Kystverket vil
vurdere verdiene nærmere om brubygging blir aktuelt.

Sted

Seilingshøyde

Seilingsbredde

Kommentar

Kryssing
Oslofjorden
ved Filtvet

72-75 m

2x350 m eller
1x750 m

Dersom det skal være brupilar ca. midt i
fjorden, bør det være to løp med en
bredde på 350 meter pr. løp. Dersom det
legges opp til ett løp bør dette ene løpet
være 750 meter bredt.

Ved bestemmelse av veilinjer over fjorden må en i tillegg ta hensyn til deformasjoner,
nedbøyninger og toleranser for brukonstruksjonene.
Man må også ta hensyn til at frihøydekrav relaterer seg til høyde over HAT (Høyeste
astronomiske tidevann) og ikke kartnull (NN1954). Ved Håøya er forskjellen mellom HAT og
NN1954 kun 230mm, en neglisjerbar størrelse i denne studien. Det vises til definisjoner i kapittel
3.5.
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3.8.2 Skipspåkjørsel

Laster fra skipspåkjørsel vil være av stor betydning for valg av brutype,
fundamenteringsløsninger, fundamentplassering, spennvidder og kostnader.
Det er utført omfattende kartlegging av skipstrafikken med hensyn på skipsstørrelse (vekt,
lengde), hastighet og frekvens (antall passeringer) i hovedskipsleden ved Filtvet. Det vises til
rapporten «Trafikkanalyse. Bruer over Oslofjorden» utarbeidet av Rambøll, se Ref. /2/.
I denne rapporten er det også beregnet laster fra skipsstøt for de største skipene som passerer i
hovedskipsleden. Basert på dette er det besluttet å legge en kollisjonslast på 600MN til grunn for
vurderinger knyttet til brufundamenter i sjøen ved Filtvet. Dette antas å være et konservativt
estimat. Dersom en utfører en detaljert frekvensanalyse (risikoanalyse) i neste fase av
prosjektet, vil man sannsynligvis kunne dokumentere en reduksjon i dimensjonerende last.
For vurdering av kollisjonslast vinkelrett på skipenes normale fartsretning multipliseres verdien
angitt ovenfor med faktoren 0,5.
I neste fase av prosjektet bør en utførere en detaljert frekvensanalyse (risikoanalyse) for
nøyaktigere bestemmelse av kollisjonslaster.

3.9

Isforhold
Det dannes is på fjorden i kalde vintre.
Sammenlignet med kollisjonslaster fra skip antas islaster å gi et mindre bidrag til det totale
lastbildet for brukonstruksjoner som er fundamentert til berg på havbunnen. Islaster er derfor
ikke nærmere vurdert på skisseprosjektnivå, men bør vurderes i fremtidige prosjektfaser.

3.10 Spesielle forhold
Når det gjelder spesielle forhold knyttet til miljø- og naturforhold, bebyggelse, virksomheter i
området etc. så vises det til det overordnede dokumentet som er utarbeidet av Statens vegvesen
Region øst.
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4.

IDEFASE – VURDERING AV AKTUELLE BRUTYPER

4.1

Generelt
Formålet med idefasen var å få sortert ut hvilke brutyper som er mest aktuelle på dette
brustedet før man gikk videre til en mer detaljert behandling i skissefasen.
Rent konkrete ble idefasen gjennomført ved at man gjennomgikk den foreliggende vegtraseen og
brustedet og utarbeidet en oversikt over hvilke brutyper som kunne være aktuelle. Baser på
denne listen over aktuelle brutyper, ble det gjort en vurdering av egnetheten for hver av dem ut
fra følgende kriterier:
·
Estetikk/Landskapstilpasning
·
Fundamenteringsforhold (Løsmasse/berg, vanndybde, kvalitet på berg)
·
Utfordringer ved bygging (Fundamenter store dyp, stor bredde og spennvidde, behov for
midlertidige avstivninger, tunge løft, grensesprengende konsept etc.)
·
Spesielle konstruktive utfordringer (Kontinuitet, fugeplassering, vindskjermer etc.)
·
Skipspåkjørsel
·
Veggeometri (Innvirkning på de forskjellige brutypene/fleksibilitet ved endring i
horisontalgeometri)
·
Vegstandard (Konsekvens av endring)
·
Skipstrafikk i byggefasen
·
Skipstrafikk i drift-/vedlikeholdsfasen
·
Konsekvens av senere krav til implementering av gs-bane
·
Inspeksjon
·
Drift og vedlikehold
·
Kostnader

4.2

Risikovurdering
I idefasen ble det identifisert flere risikomomenter knyttet til brustedet, vegtraseen og brutypene.
Det ble besluttet å gjennomført en risikovurdering for de mest aktuelle brutypene (som etter
idefasen viste seg kun å være brutypen hengebru). Denne risikovurderingen er omtalt under
avsnittet «Usikkerheter» i kapittel 4.3.1 og er i tillegg tatt inn i vedlegg 3.

4.3

Aktuelle brutyper – idefase
På dette brustedet er fjorden ca. 1600 m bred og største vanndybde er ca. 200 m.
Med bakgrunn i den store bredden og dybden ble følgende brutyper ansett å være aktuelle:
·
·
·

Hengebru
Flytebru
Neddykket rørbru
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4.3.1 Hengebru

Brubredde:

Bredde mellom ytterrekkverk 23m. Total kassebredde i hengespenn ca 30m.

Spennvidder:60+320+1400+320+60+5x70+50=2560m
Kriterier

Vurderinger

Estetikk/landskapstilpasning

Hengebru med 1 hovedspenn er en enkel og visuelt lett løsning
som bidrar til å bevare åpenheten i landskapsrommet. Løsning
med opphengte sidespenn vil bidra til å begrense inngrep i
sideterreng. Brutypen harmonerer godt med brustedets skala og
landskapsform.

Fundamenteringsforhold

Begge tårnfundamenter er utført som senkkasser med
fundamenteringsdybder på hhv 23 og 30m til berg. Senkkassene
må dimensjoneres for å tåle skipsstøt, evt må det bygges opp
rundt fundamentet med steinmasser for å beskytte dette mot
skipsstøt. Fundamenteringen av viaduktene på hver side er
direkte på fjell.

Utfordringer ved bygging

Rent byggeteknisk er denne type bru basert på kjent teknologi og
er dermed kurant å bygge. Det vil nok bli utfordringer knyttet til
byggingen med tanke på den store skipstrafikken som er i
fjorden. Det skal spinnes kabler frem og tilbake over fjorden i
lang tid. Det skal også løftes opp ståloverbygning i mange
seksjoner og dette må tilpasses skipstrafikken.

Spesielle konstruktive
utfordringer

Ingen spesielle konstruktive utfordringer utover det som er vanlig
for en hengebru. Fundamenteringen på 30m dyp vil imidlertid
alltid være en utfordring, men er innenfor dybder som en har
erfaring med.

Skipspåkjørsel

Fundamenter og tårn må dimensjoneres til å kunne tåle skipsstøt
evt. må de beskyttes med masser rundt fundamentene. Det vil
imidlertid kreve mye masse siden dybden er 30m.
Fundamentering på grunnere vann ved økning av hengespennet
vil være et alternativ i en optimaliseringsprosess.

Veggeometri

I hengespennet er brua rett i horisontalplanet.
Hengebru i ett spenn har god fleksibilitet med hensyn til endring
og optimalisering av veglinjen.
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Vegstandard

Det er valgt vegstandard H9 (100km/t) som grunnlag for dette
skisseprosjektet. Dette gir en veibredde på 23m antatt
kassebredde i hengespenn på ca 30m.

Skipstrafikk i byggefasen

I byggeperioden må skipstrafikken ledes utenom tårn og evt
lektere/flytekraner. Dette vil nok kreve en god planlegging med
de involverte myndigheter/brukere.

Skipstrafikk i driftsfasen

Ingen spesielle restriksjoner på skipstrafikken i driftsfasen. Under
vedlikeholdsarbeider vil vedlikeholdsvognen føre til redusert
frihøyde for skipstrafikken. Dette må det tas hensyn til og
kystverket må nok varsles når slikt arbeid skal foregå.

Eventuell gs-bane

Dersom det skal være G/S bane på brua vil brua bli ca 4,5m
bredere, og medfører mere krevende lastbæring i bruas
tverretning. G/S-bane vil ha en kostnadsmessig konsekvens som
kan forventes å tilsvare økningen i bruareal.

Inspeksjon

Tårn kan inspiseres fra innside og utside. Selve hengespennet
kan inspiseres med inspeksjonsvogn. Fundamenter på store dyp
er krevende å inspisere og gir derfor økte inspeksjonskostnader.

Drift/Vedlikehold

Det er forutsatt å ha drifts og vedlikeholdsvennlige løsninger slik
at det forventes normale vedlikeholdskostnader for denne
brutypen.

Kostnader

Antas å være billigste løsning på dette brustedet.

Usikkerheter med hengebru
Det er laget en egen risikoanalyse for hengebru i ett spenn, gjengitt i vedlegg 3. I det
etterfølgende oppsummeres hovedpunktene i denne.
Fundamenter på store dyp: Tårnene for hengebrua er flyttet inn mot land slik at
fundamenteringsdybden blir mindre enn for flere av de alternative brutypene. Største dybde blir
ca. 30 m og dette ligger innenfor området som en tidligere har erfaring med. Usikkerhetene er
således moderate.
Skipspåkjørsel: Tårnene må enten dimensjoneres for skipspåkjørsel eller beskyttes mot påkjørsel
ved f.eks. fyllinger. Usikkerheten er således moderat, men arbeidet kan være krevende.
Dersom utfordringer knyttet til fundamenter på store dyp og skipspåkjørsel viser seg å bli mere
utfordrende og kostbart enn forutsatt, vil en økning av hengespennet alltid være et alternativ.
Videre utredning av hengebru
Hengebru er visuelt lett løsning som bidrar til å bevare åpenheten i landskapsrommet.
Hengebru regnes som eneste reelle brualternativ for dette brustedet og er derfor valgt ut for
videre utredning i skissefasen.
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4.3.2 Flytebru

Kriterier
Generelle vurderinger

Vurderinger
Det er ikke praktisk mulig å få til en flytebru med seilløp i det
østre løpet. Det er ikke bredde eller dybde nok i fjorden.

Kostnader

Ikke konkurransedyktig

4.3.3 Neddykket rørbru

4.3.4

Kriterier

Vurderinger

Generelle vurderinger

Ny og uutprøvd teknologi.

Kostnader

Ikke konkurransedyktig

Utsiling av brutyper
For kryssingen ved Filtvet er det kun hengebru som er et reelt alternativ.
Hengebru er en brutype med en visuelt lett og enkel løsning som bidrar til å bevare åpenheten i
landskapsrommet. Løsning med opphengte sidespenn vil bidra til å begrense inngrep i
sideterreng. Brutypen harmonerer godt med brustedets skala og landskapsform. Brua kan bli en
tydelig markering av skipsled til Oslo uten å virke for dominerende.
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5.

SKISSEFASE - UTVALGTE BRUTYPER

5.1

Risikovurdering
Før gjennomføring av skissefasen ble det utført tiltak for å redusere noen av risikomomentene
som ble identifisert i idefasen. Disse tiltakene er tatt inn i en oppdatert risikovurdering som er
gjengitt i vedlegg 3. Resultatene fra den reviderte risikovurderingen er også kommentert i
kapittel 5.3.

5.2

Kostnadsoverslag
Enhetsprisene som er benyttet i kostnadsoverslagene i skissefasen baserer seg på erfaringstall
fra utførte bruprosjekter, men er samtidig tilpasset enhetsprisene som ble beregnet som
sannsynlige verdier ved kostnadsberegning med Anslag-metoden. Det vises til egne rapporter fra
Anslagprosessen.
I de benyttede enhetsprisene inngår ikke-spesifiserte kostnader, mens uforutsette kostnader
relatert til usikkerheter i forutsetningene (markedsutvikling, detaljering i fremtidige planfaser,
grunnforhold, laster, regelverk osv) ikke er tatt med.
Kostnadsoverslagene som er presentert for de enkelte brutyper angir entreprisekostnader
inklusiv rigg, men eks. mva.

5.3

Anbefalt brutyper
Etter vurderingene som er utført i idefasen har en kommet fram til at det kun er aktuelt å gå
videre med hengebru i skissefasen.
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5.3.1 Hengebru

Bruløsning

Brua er totalt ca 2560 meter lang. Den består av en hengebru med 1400m hovedspenn,
opphengte sidespenn og viadukter. Det er forutsatt opphengte sidespenn for å minske inngripen
og bygging i strandsonen.
Estetiske forhold
Med relativt langt hovedspenn har brutårn i utgangspunktet gode proporsjoner. 0pphengte
sidespenn bidrar til at bruanlegget får en helhetlig utforming og at inngrep i sideterreng
begrenses. Tilpasning av landkar og søyler til terreng og overganger til tilstøtende veianlegg på
begge sider av fjorden må følges spesielt opp i videre prosjektering.
Veilinjer og veggeomertri
Veglinjen er rett i horisontalplanet over brua. Vertikalgeometrien på veglinjen har et høybrekk
med vertikalradius i hovedspennet. Seilingshøyden er 72m.
Grunnforhold og fundamentering
Det er gjennomført akustiske målinger av sjøbunnen som viser at løsmassemektigheten er liten i
alle fundamenteringspunktene, og det kan med stor sikkerhet antas fundamentering på fjell.
Detaljert sjøbunnsscanning i kombinasjon med de akustiske målinger gjør at også
fundamenteringsdybdene kan ansees for å være godt kartlagt i forhold til det aktuelle plannivået.
Brua er tenkt fundamentert på senkkasser på begge tårnfundamentene. Fundamenteringsdybden
er 23 og 30m. Det er i utgangspunktet forutsatt at senkkassene er 15x54m i grunnflate med
tverrskott og langsgående skott. I en senere detaljeringsfase bør det imidlertid vurderes å se på
å bruke 2 sirkulære senkkasser som forbindes i toppen med en plate. Med tilbakefylling rundt
fundamentene burde dette være greit stabilitetsmessig.
Arbeidsoperasjonene som er nødvendig for å gjennomføre jobben med fundamentet vurderes
som kjente og gjennomførbare.
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Kollisjonslaster og tårnplassering
Kollisjonslaster som er lagt til grunn er angitt i avsnitt 3.8.2. Tårnfundamenter i sjøen er forutsatt
utsatt for en kollisjonslast på 600MN i skipstrafikkens hovedretning (vinkelrett på brua). Dette er
en stor last som må antas å kreve beskyttelsestiltak for fundamenter i sjø.
Dette er forutsatt gjort med å fylle rundt fundamentene. Toppen av fyllingen er 110x35 m og
med en dybde på det dypeste fundamentet på 30m blir fyllingsvolumet på ca 462000 m3 og det
andre fundamentet med 23 m dybde blir på 273000m3.
Dersom utfordringer knyttet til fundamenter på store dyp og skipspåkjørsel viser seg å bli mere
utfordrende og kostbart enn forutsatt, vil en økning av hengespennet alltid være et alternativ i en
optimaliseringsprosess.
Dimensjonerende kollisjonslast fra skip er en viktig inputparameter som i neste planfase bør
vurderes nærmere baseres på en risikoanalyse utført som en frekvensanalyse.

Tårn
Det er foreslått å utføre tårnene på hengebrua som tradisjonelle H-tårn med en rigel under
overbygningen og to rigler over dekket. Kote på toppen av tårnene er 221,6m og 226.6.
Tverrsnittet på tårnbena er utformet som et kassetverrsnitt med tykkelse på veggen på 0,6m.
Dimensjonene i bunn av tårnet er 7x9m i bunn og 4,5x4,5 i toppen.

Rambøll

KVU FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN
25 (36)

Bærekabler
Det antas bærekabler som er spunnet av galvaniserte ståltråder med diameter på 5,3mm,
tilsvarende løsningen som er benyttet på Hardangerbrua. Bærekablene er dimensjonert med
stålkvalitet S1770. Diameter på kabel er 750 mm. Kabelforankringene er tenkt utført som
tradisjonelle fjellforankringer med spredesadel og spredekammer og forankringskammer.
Forankringskamrene vil komme like over havnivå på vestsiden slik at det kan forutsettes vanlig
avrenning for å fjerne vann som kommer inn. På østsiden vil forankringskamrene komme under
havnivå noe som vil kreve pumpekapasitet for å få bort vannet. Det bør imidlertid injiseres
tetningsmasse rundt spredekammer og forankringskammer for å redusere vannproblemene mest
mulig.

Avstivningsbærer/viadukt
Avstivningsbæreren er utformet som en tradisjonell ortotrop stålkasse med bredde på 30m og en
høyde på 3,0m. For å minimalisere antall søyler på land er det planlagt å ha opphengte
sidespenn på hengebrua. På grunn av krav til seilingshøyde på 72m vil brua ligge relativt høyt
over land spesielt på Vestbysiden der terrenget er relativt flatt. Dette gir en lang bru og det blir
nødvendig med en viadukt fra hengebruspennet til landkar. Viadukten er tenkt utført som en
dobbel betongkasse med høyde på 3,8m. Figurene under viser hvordan tverrsnittene kan være.
Overgang mellom tverrsnitt av avstivningsbærer i hengebrudelen og viadukttverrsnitt må vies
mere oppmerksomhet i neste planfase.
Montasjen av avstivningsbæreren skjer ved oppheising av seksjoner fra lekter. Dette vil være en
operasjon som vil komme i konflikt med den store skipsstrafikken i Oslofjorden. På grunn av
dette må montasjen planlegges godt og Kystverket må være informert om planene og
restriksjonene i byggetiden. Fjorden er så brei at det ikke bør være problemer å avvikle trafikken
under byggingen selv om deler av skipsleia vil være stengt i perioder.
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Utfordringer i byggefasen
En problemstilling med å bygge en bru over Oslofjorden er skipstrafikken. Denne må tas hensyn
til både i byggefase og ferdigfase. I byggefasen vil seilløpet bli innsnevret med lektere for
bygging av tårn og overbygning.
Ved Filtvet vil begge tårnene stå ute i sjø og fundamentene må sikres mot skipsstøt. Dette er
forutsatt gjort med å fylle rundt fundamentet. Totalt vil det være behov for 735000 m3
fyllmasse, og med en antatt pris på 200 kr/m3 vil dette koste NOK 150 mill.
Tilkomst til tårn i byggefasen forutsettes å være via fylling ut til tårnene på hver side.
For bygging av overbygningen vil det bli heiset opp elementer på 40-60m lengde og montert i
hengestenger. Under denne prosessen må skipstrafikken gå utenom det området en seksjon blir
heiset opp. Det forutsettes at skip med seksjonselementer returnerer til en opplagsposisjon
mellom hvert løft slik at den ikke hindrer unødig skipstrafikken.
IDV (Inspeksjon, Drift og vedlikehold)
I en vedlikeholds og inspeksjonsfase av overbygningen er det forutsatt at det blir brukt en
inspeksjonsvogn i hvert av hovedspennene. Denne vognen har en høyde ca 3m og vil henge
under brukassen, og vil dermed redusere seilingshøyden lokalt. Med den angitte seilingshøyden
vi har på 72m vil denne reduksjonen ikke ha noen begrensende effekt siden de fleste båter som
går i Oslofjorden vil være betydelig lavere enn dette.
Inspeksjon av tårnfundamentene vil ikke bli nødvendig siden disse blir tilbakefylt med løsmasse.
Det er forutsatt at det velges komponenter som rekkverk, lager, fuger etc. som har lang levetid
og er vedlikeholds vennlige.
Overslagsberegninger
Det er foretatt overslagsberegninger primært for bærekablene. Disse er dimensjonert ut fra
laster og lastkombinasjoner i hht Eurokode. Trafikklastene i Eurokode gjelder kun for brulengder
inntil 500m. Vi har her brulengde over 500m og vi benytter da trafikklast i hht den gamle HB185
(utgave 2009) i følge anbefaling fra Vegdirektoratet. Her belastes hvert 4 kjørefelt med 9kN/m. I
tillegg til egenvekt og trafikk er brua påkjent av et negativt løft på 1,0 kN/m2 fra vind.
Dimensjoner på avstivningsbærer og tårn er basert på erfaringstall fra hengebruer med
tilsvarende størrelse.
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Kostnadsoverslag

Tårn
Senkkasse og tårnfund
Viadukter inkl søyler og fund
Stålkasse
Stålkasse sidespenn
Bærekabel
Hengestenger
Hengestenger sidespenn
Forankringer
Fuktisolering
Bruutstyr
Elektrisk anlegg
Spesielt utsyr maskinelt
Spesielle installasjoner

Enhet
m3
m3
m2
tonn
tonn
tonn
tonn
tonn
RS
M2
RS
RS
RS
RS

Mengde a kr
Pris uten rigg Påslag rigg a kr inkl rigg Pris med rigg
14,114
11,000
155,254,000
1.30
14,300
201,830,200
14,460
13,000
187,980,000
1.42
18,460
266,931,600
12,480
16,150
201,552,000
1.30
20,995
262,017,600
17,833
47,280
843,144,240
1.29
60,991 1,087,656,070
8,152
55,000
448,360,000
1.29
70,950
578,384,400
15,570
53,440
832,060,800
1.31
70,006 1,089,999,648
266 364,000
96,824,000
1.18
429,520
114,252,320
171 364,000
62,244,000
1.18
429,520
73,447,920
140,000,000
1.42
198,800,000
51,200
630
32,256,000
1.29
813
41,610,240
36,500,000
1.37
50,005,000
8,334,000
1.20
10,000,800
37,100,000
1.35
50,085,000
46,500,000
1.29
59,985,000

Sum
Antall m2 brudekke
Pris pr m2

3,128,109,040
69,120
45,256

1.31

4,085,005,798
69,120
59,100

5.3.2 Valg av bru til kostnadskontroll og presentasjon

Basert på foreliggende informasjon, hvor kostnader, estetikk og byggbarhet er tungtveiende
argumenter, besluttet Statens vegvesen at hengebru skulle velges ut for kostnadsberegning etter
Anslag-metoden og for illustrasjon med fotomontasjer og 3D-visning.
Det vises til egen rapport fra Anslag.
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6.

VIDERE UNDERSØKELSER OG AVKLARINGER
Etter å ha gjennomført dette skisseprosjektet ser en at det i fremtidige planfaser kan være behov
for å gjennomføre mer detaljerte undersøkelser og avklaringer på følgende punkter:
·
·
·
·

Fastlegging av veglinjer
Eventuelt supplerende undersøkelser av sjøbunnsnivå og løsmassemektighet dersom
veglinjer flyttes.
En nærmere vurdering av fjellets kvalitet spesielt i forkastningsområdet.
Risikovurdering av skipsstøt utført som frekvensanalyse.
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SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

Nr. Beskrivelse

Kostn.

Nivå

Tid

Nivå

Gjenno Nivå
mførbar
het

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N.
RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Mulighet Nivå

Tiltak

1

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

Medium

Lav

Low

Lav

Low

2

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

Lav

Low

Lav

Low

3

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

Medium Low

Lav

Low

Ingen i KVU-fasen. Geologiske
undersøkelse for utvalgte alternativ i
reg. plan-fasen

4

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
kompleks byggemetode
el. grensesprengende
konsept.

Lav

Low

Lav

Low

Grunnleggende statiske og dynamiske
vurderinger og beregninger reduser
risiko. Bestiller grunnlagsdata for
vindanalyse. Må leve med en viss
usikkerhet i KVU-fasen.

5

Skipspåkjørsel

Høy

Medium

Medium Low

6

Vanskelig å oppfylle krav Medium
til kontinuitet/fuger kun
ved bruender

Lav

Low

Lav

7

Økning av veistandard
(til H8)

Medium

Lav

Low

Lav

8

Endring av veigeometri

Medium

Lav

Low

Medium Medium

9

Krav om implementering Medium
av GS-bane

Lav

Lav
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Bru: Filtvet hengebru

Utfører trafikkanalyse. Bestemmer
kollisjonslaster i samarbeide med
oppdragsgiver og kystverket. Kan løses
ved å forlenge hovedspennet.

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Rambøll/RaL 2014.05.15

RaL og OS 2014.03.25

Low
Rambøll/Ra 2014.05.15
L Sv/OS
2014.04.12
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Lav

Implementert
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Filtvet hengebru

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.
Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.
Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.
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