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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 bruer på Rv23 ved alternativ kryssing av Oslofjorden på
bruer nord for Drøbak (nordre ende av Håøya). I skisseprosjektet inngår bru over østre løp hvor
skipstrafikken går i dag og bru over det vestre løpet hvor det kun er lokal skipstrafikk. Oppdraget
er utført i nært samarbeid med oppdragsgiver.
Grunnlag
Grunnlaget for oppdraget var veglinjer som var utarbeidet av Statens vegvesen Region øst, som
senere er blitt justert litt både vertikalt og horisontalt. Vegen skal utformes i samsvar med
vegklasse H7 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 i begge løpene. 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 i de to seilløpene.
Med grunnlag i vurderinger basert på oppsatte kriterier og risikoanalyser ble de mest aktuelle
brutypene valgt ut for skissefasen.
Fra skissefasen ble de mest aktuelle brutypene valgt ut for en nærmere kostnadsvurdering med
Anslag-metoden. Det ble valg ut en brutype for det østre løpet og to brutyper for det vestre
løpet.
Utvalgt bru i det østre løpet ble en hengebru med hovedspenn 1020 m og totallengde 1530 m.
Dette er en brutype som passer godt til det aktuelle brustedet.
I det vestre løpet ble det valgt ut en fritt frambygg bru og en hengebru i to spenn. Hengebru i to
spenn er noe billigere enn hengebru i ett spenn og vil passe svært godt sammen med hengebru i
det østre seilløpet. Fritt frambygg bru viste seg imidlertid å ha noe lavere kostnader, men har
samtidig dårligere risikoprofil og er vurdert som en dårligere estetisk løsning. Denne bruløsningen
må legges i en kurve over fjorden slik at den kan tilpasses til områder med minst dybde.
Kostnader
Kostnadsoverslagene som er gjennomført i denne rapporten baserer seg på Anslag som ble utført
i begynnelsen av mai 2014. Kostnadene er oppgitt som entreprisekostnader eks. mva.
·
·
·

Hengebru i østre løp
Hengebru i to spenn i vestre løp
Fritt frambygg bru i vestre løp

kr. 2,6 mrd.
kr. 3,5 mrd.
kr. 2,7 mrd.

Usikkerheten i disse brukostnadene 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 utarbeide skisseprosjekt for bruer over
Oslofjorden 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.
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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 de store bruene over Oslofjorden ved Håøya i traséalternativ
Rv23-Bru v/Håøya Nord.
Bru over Oslofjorden (Drøbaksundet) ved Filtvet i traséalternativ K2 Hurumforbindelsen omfattes
av egen rapport /6/.

2.3

Beskrivelse av brustedet
Trasè for Rv23-Bru v/Håøya Nord ligger nord for Drøbak med fjordkryssing fra Digerud på
østsiden via nordre spiss av Håøya til Båtstø/ Åros- området på vestsiden. Bruanlegget skal
innpasses i et relativt komplekst landskapsrom med 2 fjordløp og flere øyer med Håøya som et
sentralt og karakteristisk element.
Bruanlegget består av 2 bruer lengde på henholdsvis ca. 1500m og 2500m for kryssing av
henholdsvis østre og vestre løp ved Håøya. Østre løp er hovedskipsled til Oslo. Vestre løp er
sekundær skipsled for mindre båter. Bruanlegget vil være vesentlig mer eksponert fra nordsiden
enn fra sydsiden. Det er spredt bebyggelse på begge sider av fjorden.
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3.

GRUNNLAGSMATERIALE

3.1

Generelt
De aktuelle bruene er ikke registrert i Brutus ennå og har således ikke fått brunummer og
brunavn.

3.2

Veglinjer
Det er av Statens vegvesen utarbeidet to alternative vegtraseer som kan legges til grunn for
bruvurderingene, og som er tilpasset ulike brukonsepter. Den ene traseen er rettlinjet både i
østre og vestre løp og forutsetter hengebruer eller skråkabelbruer. Den andre traseen er rettlinjet
i det østreløpet, mens den ligger i en stor kurve i det vestre løpet. Denne traseen forutsetter
hengebru/skråkabelbru i den østre løpet og f.eks. en fritt frambygg bru eller en annen brutype
med kortere spenn i det vestre løpet.
De to alternative veglinjene er vist i figurene 3.1 og 3.2 samt på tegning C100 og C110 i vedlegg.
Det er også vurdert mellomliggende vegtraseer i det vestre løpet som ikke presenteres her.

Figur 3.1: Veglinje, alternativ 1.
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Figur 3.2: Veglinje, alternativ 2.

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

3.3

Vegen utformes i samsvar med vegklasse H7 i hht håndbok N100 (017).
Breddeutvidelse pga. siktkrav tas hensyn til der dette kravet slår ut
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 ved Håøya for å
kartlegge løsmassemektiget og bergnivåer i alle vurderte traseer og områder hvor det er aktuelt
å fundamentere bruer. Det vises til rapport fra seismiske undersøkelser i Ref. /1/ og til kort
presentasjon av resultater i avsnitt 3.4.
Det er ikke foretatt ytterligere geotekniske grunnundersøkelser i linja, hverken i sjøen eller på
land.
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3.4

Geologiske undersøkelser

3.4.1 Generelt

Det er gjort en kort vurdering av de geologiske forholdene med tanke på fundamentering av
brualternativene ved Håøya i kryssingsalternativ Rv23-Bru v/Håøya Nord. De geologiske
vurderingene er gjort på bakgrunn av foreslåtte veilinjer, 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

Det vises til geologisk kart for området ved Håøya hvor fjordkryssing er aktuelt, se figur 3.3.

Figur 3.3: Geologisk kart Drøbak, fra NGU. Rød ring er fundamenteringsområdene.
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Vestbrua
På Båtstø (vestre fundamenter) viser berggrunnskart fra NGU forgneiset kvarts-feltspatporfyr,
Røykengranitt. Brua vil gå ut over en skråning før den går ut i fjorden, og terrenget ved
havbunnen er forholdsvis flatt helt over til Håøya. Løsmassekart fra NGU viser tynn hav- og
fjordavsetning. På Håøya (østre fundamenter), er det i følge berggrunnskart fra NGU granittiske
bergarter som er omvandlet til gneiser og migmatitter. Løsmassekart fra NGU viser bart fjell.
Akustiske målinger av sjøbunnen ved Vestbrua vises i figur 3.4. Mørkeblå farge indikerer områder
som har en løsmassemektighet mellom 0-3 meter. (Seismiske undersøkelser gir ikke pålitelig
registrering av løsmassemektighet mindre enn 3 meter).

Figur 3.4: Øverst, dybde til sjøbunn. Midten, dybde til fjell. Under, tykkelse av sedimenter på havbunnen.
(Hentet fra rapport, KVU kryssing av Oslofjorden, AKUSTISKE MÅLINGER AV SJØBUNNEN VED NORDRE
HÅØYA )
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Østbrua
På Håøya (vestre fundamenter), og Digerud (østre fundamenter), er det i følge berggrunnskart
fra NGU granittiske bergarter som er omvandlet til gneiser og migmatitter. Ut fra Håøya er det en
liten grunne før sjødybden øker. På Digerud har sjøbunnen en jevn helning ned til antatt
hovedforkastning i Oslofjorden. Løsmassekart fra NGU viser bart fjell på begge sider av fjorden
og akustiske målinger indikerer et tynt dekke av sedimenter på havbunnen.
Akustiske målinger av sjøbunnen ved Østbrua vises i figur 3.5. Mørkeblå områder har en
løsmassemektighet mellom 0-3 meter.

Figur 3.5: Øverst, dybde til sjøbunn. Midten, dybde til fjell. Under, tykkelse av sedimenter. (Hentet fra
rapport, KVU kryssing av Oslofjorden AKUSTISKE MÅLINGER AV SJØBUNNEN VED NORDRE HÅØYA )

3.4.4 Plassering og utfordringer

Vestbrua
Her ser det ser ut til å være brukbare fundamenteringsforhold for alle de tre vurderte trasealternativene. Fundamenter for de vurderte brualternativer er plassert i områder med liten
mektighet av sedimenter.
Østbrua
Antatt gunstige fundamenteringsforhold for vestre viadukt og hengebrufundament på Håøya. For
østre hengebrufundament Digerud er det usikkerhet i forhold til hovedforkastningen i
Oslofjorden. Det kan være mindre forkastinger og oppsprukne områder i nærheten av
hovedforkastningen som kan gi utfordrende fundamenteringsforhold. Bortsett fra denne
usikkerheten antas bergkvaliteten å være godt egnet for fundamentering. Akustiske målinger
viser tynt dekke med sedimenter, som bør gi gode fundamenteringsforhold.
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3.5

Vannhøyder
Definisjon av de forskjellige vannstandsnivåene er vist i figur 3.6. Det er høyeste astronomiske
tidevann (HAT) som skal legges til grunn for bestemmelse av seilhøyder for bruene.

Figur 3.6 Definisjon av vannstandsnivåer (Kilde www.vannstand.no)

Vannstandsnivåer i Oslofjorden ved Oscarsborg er lagt til grunn i dette prosjektet.
Tallstørrelser er gitt i figur 3.7.
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Figur 3.7: 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
brualternativer. Sammen med informasjon fra seismiske undersøkelser har en god kunnskap om
nivå på både sjøbunn og berg.
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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.
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 Vestbrua og Østbrua ved Håøya (Drøbak) er hentet fra denne rapporten og
gjengitt på neste side.
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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 sees 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 i hovedleden øst for Håøya (Østfjorden). På vestsiden av
Håøya er nyttetrafikken liten, kun enkelte større skip til industrianlegg på Sætre, og
fritidsbåttrafikken stor. Her kan krav til fri høyde begrenses til 55 meter.
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 Østsiden av
Håøya

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.

Kryssing
Oslofjorden Vestsiden av
Håøya

55 m

100 m

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) både i hovedskipsleden (øst for Håøya) og i
leden vest for Håøya hvor det er svært lite nyttetrafikk. Det vises til rapporten «Trafikkanalyse.
Bruer over Oslofjorden» utarbeidet av Rambøll, se Ref. /2/.
Østre løp ved Håøya
I trafikkanalyse-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 for Østbrua. 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.
Vestre løp ved Håøya
For vestbrua er antall passeringer med nyttetrafikk og større skip svært liten, og denne
skipstrafikken gjelder nesten utelukkende skip som skal inn til kaianlegget i Sætre. På grunn av
dybdebegrensningen ved Oscarsborg vil det også i fremtiden være meget begrenset med
nyttetrafikk i det vestre løpet. Mellom februar 2013 og februar 2014 var det registrert 13 skip
med deplacement mellom 15000t og 17200t, og ytterligere 12 skip over 1000t. Kollisjonsfaren
utgjøres av disse skipene samt skip i hovedleden som på grunn av en uønsket hendelse
(navigasjonsfeil, motorhavari etc) ender opp vest for Håøya. Kystverket opplyser at det her kan
gis hastighetsrestriksjoner, og det antydes at man kan anta en begrensning av skipenes
hastighet ved brua til ca 5 knop (2,5m/s).
På det nåværende tidspunkt foreslås det å bestemme kollisjonslaster ved seilingsleden med
utgangspunkt i skipskollisjonslaster i hht forenklet metode i NS-EN 1991-1-7 «Ulykkeslaster»,
Tabell C.4 i nasjonalt tillegg.
For fundamenter utenom seilingsleden vil dimensjonerende kollisjonslast bli mindre. For
fundamenter i viaduktområdet inn mot Håøya vil grunne områder hindre kollisjon fra store skip.
Følgende (antatt konservative) kollisjonslaster legges til grunn ved skipskollisjon vinkelrett på
bru:
·
Hovedfundamenter nærmest seilingsløpet: Kollisjonskraft 80MN
·
Hovedfundamenter utenom seilingsløpet: Kollisjonskraft 50MN
·
Viaduktfundamenter: Kollisjonskraft 30MN
For vurdering av kollisjonslast i bruas lengderetning multipliseres verdiene angitt ovenfor med
faktoren 0,5.
I neste fase av prosjektet bør en utførere en detaljert frekvensanalyse (risikoanalyse) for
bestemmelse av kollisjonslaster også for det vestre løpet. Samtidig bør også virkningen av en
hastighetsbegrensning vurderes og dimensjoneringskrav fastsettes i samråd med Kystverket.
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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 de to
brustedene før man gikk videre til en mer detaljert behandling i skissefasen.
Rent konkret ble idefasen gjennomført ved at man gjennomgikk de foreliggende vegtraseene og
brustedene, 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 de ulike brustedene, vegtraséene og
brutypene. For de mest aktuelle bruløsningene ble det gjennomført risikovurderinger. Disse
risikovurderingene er behandlet under avsnittet «Usikkerheter» i kapitlene 4.3.1 – 4.3.8, og er i
tillegg tatt inn i vedlegg 3.

4.3

Aktuelle brutyper i vestre løp – idefase
Det vestre løpet er ca. 2000 m bredt og Statens vegvesen har utarbeidet 2 alternative veglinjer
over dette løpet. Den ene veglinjen er rettlinjet og tilpasset hengebru/skråkabelbru og den andre
veglinje ligger i en stor kurve. Veglinjen i kurve er lagt områder med minst dybde og gjør det
mulig å vurdere bruer med mindre spenn enn hengebru/skråkabelbru, f.eks. fritt frambygg bru.
Aktuelle bruer i det vestre løpet vil da være:
På rett veglinje:
·
Hengebru
På
·
·
·
·
·
·
·

veglinje i kurve
Skråkabelbru (vurdert på egen veglinje i svak kurve)
Fritt frambygg bru
Extradosed bru
Stålkassebru
Flytebru med seilløp
Buebru
Stålfagverksbru
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4.3.1 Hengebru

Brutype:
Brubredde:
Spennvidder/lengde:

Hengebru i 1 eller 2 spenn med viadukter
Føringsbredde 20,0m. Total kassebredde i hengespenn ca 27m.
Hengebru i 1 spenn: Hovedspenn 1460m, viadukter ca 940m.
Totallengde ca 2400m
Hengebru i 2 spenn: Hovedspenn 2x730m, viadukter ca 940m.
Totallengde ca 2400m

Kriterier
Estetikk/landskapstilpasning

Vurderinger
Hengebru med 1 hovedspenn er en visuelt lett løsning som bidrar
til å bevare åpenheten i landskapsrommet. Hovedspenn på ca
1460m oppfattes likevel som svært langt både sett i forhold til
landskapets skala og i forhold til at dette er en sekundær
skipsled.
Hengebru med 2 hovedspenn på ca 730 m har dimensjoner som
passer bedre til brustedet og som harmonerer bedre med 1
hovedspenn over hovedskipsleden i østre løp.

Fundamenteringsforhold
og aktuelle
hengebruløsninger

En hengebru har fordel med at det blir få fundamenter i sjø. En
ettspenns hengebru kan ha to greie tårn fundamentert i sjø. Med
anslåtte fundamenteringsdybder til berg på ca. 6 og 26m er dette
godt kjente arbeidsoperasjoner. Med en spennvidde på 1460m vil
det bli relativt høye tårn og store kostbare bærekabler.
Det er en grunne midtfjords der det er mulig å fundamentere
senkkasser for et tårnfundament på en dybde på ca. 50m, slik at
en hengebru med to spenn kan etableres. Selv med et
utfordrende og dyrt fundament midtfjords, vurderes en hengebru
med 2 spenn på 730m å være et kostnadsmessig interessant
hengebrualternativ.
Viaduktene på hver side fundamenteres direkte på berg.
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Utfordringer ved bygging

Rent byggeteknisk er senkkassene på midtfundamentet for en 2
spenns hengebru en utfordring. Her vil det være komplisert
grunnarbeid på 50 m dyp, samt en komplisert installasjon av 4
senkkasser som utgjør tårnfundamentet. Det vil også være en
utfordring med forskaling og støping av fenderplate.

Spesielle konstruktive
utfordringer

En 2-spenns hengebru har utfordringer knyttet til nedbøyninger
fra trafikk. Det er her viktig å finne riktig stivhet på midttårnet
slik at nedbøyningen blir akseptabel samtidig som friksjonskraft i
sadel er håndterbar. Vurderes å være løsbart.

Skipspåkjørsel

Tårnfundamentet må dimensjoneres for å ta skipsstøtet som
oppstår. For fundamenter nær land antas dette å være greit
løsbart med normale dimensjoner.
Skipsstøt på midtfundamentet for 2-spenns hengebru vil være en
utfordring, og kan bli bestemmende for utforming og
dimensjoner. Det er forutsatt en skipstøtlast på 80MN.
I hengespennet er brua rett i horisontalplanet. Veggeometrien er
tilpasset slik at veien treffer det grunneste partiet som
midtfundamentet skal stå på.
Hengebru i ett spenn har stor fleksibilitet med hensyn til endring
og optimalisering av veglinjen, mens to-spenns løsningen er lite
fleksibel fordi den er låst til å gå gjennom fastpunktet som
midtfundamentet representerer.

Veggeometri

Vegstandard

Det er valgt vegstandard H7 som grunnlag for dette
skisseprosjektet. Dette gir en brubredde på 21 m. Dersom
vegstandard heves fra H7 til H8 vil dette ikke påvirke
brubredden.

Skipstrafikk i byggefasen

I byggeperioden må skipstrafikken ledes utenom tårn og evt
lektere/flytekraner. Dette gir ingen problemer siden trafikken
med større båter i Vestfjorden er beskjeden.

Skipstrafikk i driftsfasen

Ingen spesielle restriksjoner på skipstrafikken i driftsfasen. Under
vedlikeholdsarbeider vil vedlikeholdsvognen føre til noe redusert
frihøyde for skipstrafikken når den befinner seg over
seilingsløpet. Da brua ikke ligger i hovedskipsleden vil ikke dette
være av stor betydning.

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 i hvert av spennene.
Fundamenter på store dyp, som midtfundamentet for 2-spenns
hengebru, er krevende å inspisere og gir derfor økte
inspeksjonskostnader.
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Drift/Vedlikehold

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

Kostnader

2 spenns hengebru antas å bli billigere enn hengebru i 1 spenn.

Usikkerheter med hengebru
Det er laget en egen risikoanalyse for hengebru i ett spenn, gjengitt i vedlegg 3. I det
etterfølgende oppsummeres de viktigste risikomomentene, med tilføyelse av relevante
kommentarer for hengebru i 2 spenn.
Fundamenter på store dyp: Tårnene for hengebru i ett spenn er plassert relativt nær land slik at
fundamenteringsdybden blir mindre enn for flere av de alternative brutypene, samtidig som det
er gunstig med hensyn på skipspåkjørsel. Største dybde blir ca 26 m og ligger innenfor et
dybdeområde som en tidligere har erfaring med. Usikkerhetene er således moderate. Plassering
av tårnfundamentene nærmest land i 2-spennsløsningen samsvarer med tårnene for hengebru i
ett spenn.
For hengebru i 2 spenn er det knyttet vesentlig større usikkerheter til det midtre
tårnfundamentet som blir liggende på ca. 50 m dybde. Denne dybden er større enn det en
tidligere har erfaring med for bruer her i landet, og en må her påregne mye arbeid på denne
dybden for å klargjøre for senkkasser. Det ligger derfor en betydelig usikkerhet i arbeidsomfang
og kostnader for dette fundamentet, men arbeidsoperasjonen vurderes som gjennomførbar.
Skipspåkjørsel: Hengebru i 2 spenn er mest utsatt for skipspåkjørsel. Størrelsen av lastene fra
skipspåkjørsel er ikke endelig bestemt, men spesielt for midtfundamentet kan skipspåkjørsel
være dimensjonerende. En eventuell økning av lastene kan få konsekvenser for størrelsen av
tårnfundamenter.

Videre utredning av hengebru
Hengebru med 1 og 2 hovedspenn er visuelt lette løsninger som bidrar til å bevare åpenheten i
landskapsrommet. Hengebru med 2 hovedspenn har dimensjoner som passer bedre til brustedet
og som harmonerer bedre med ett hovedspenn over hovedskipsleden i østre løp.
Selv om et grovt kostnadsoverslag indikerer at kostnader for hengebru i 1 og 2 spenn er noe
høyere enn alternativ FF-bru, er det vesentlig mindre usikkerheter forbundet med denne
brutypen enn f.eks. en FF-bru.
Det ble derfor besluttet at både hengebru i 1 spenn og i 2 spenn skal utredes videre i
skissefasen.
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4.3.2 Skråkabelbru

Brutype:
Brubredde:
Spennvidder/lengde:

Skråkabelbru 3 tårn og viadukter.
Føringsbredde 20,0m. Total kassebredde i opphengt spenn ca 27m.
Hovedspenn 2x600m. Totallengde ca 2500m inkl. sidespenn og
viadukter.

Kriterier
Estetikk/landskapstilpasning

Vurderinger
Skråkabelbru med 2 hovedspenn (3 tårn) er en visuelt lett
løsning som bidrar til å bevare åpenheten i landskapsrommet.
Har en skala som harmonerer bra med brustedet og fortrinnsvis
en skråkabelbru med 1 hovedspenn over hovedskipsleden i østre
løp.

Fundamenteringsforhold

Alle tårn er forutsatt fundamentert på senkkasser på dybder som
varierer fra 10m til 40m. Fundamenter i sidespenn kan også
fundamenteres på senkkasser. Her er vanndybden ca 10 -15m (til
antatt berg).

Utfordringer ved bygging

En skråkabelbru må ha en avstivning under bygging. Dette kan
være hjelpesøyler fra sjøbunn og opp til overbygningen. Evt kan
det være skråstøtter fra fundamentet og opp i overbygningen.
Hvis det er behov for hjelpesøyler fra sjøbunn vil det være en
utfordring med fundamentering på dypt vann.

Spesielle konstruktive
utfordringer

Det er utbyggingsfasen som vil være den største utfordringen
rent teknisk.

Skipspåkjørsel

Skipsstøt på tårnfundamentene vil være en utfordring. Relativt få
fundament i skipsleia er med på å redusere sannsynligheten for
påkjørsel sammenlignet med for eksempel FF-bru. Fundamentene
må dimensjoneres for å ta skipsstøtet som oppstår.

Veggeometri

Det ble laget en ny veglinje for denne brua. Denne veglinjen
ligger mellom veglinjealternativene 1 og 2 og har horisontalradius
på ca 3000m. Brutypen kan også være et aktuelt alternativ på
rettlinjet horisontalgeometri med fundamentering som 2-spenns
hengebru.

Vegstandard

Det er valgt vegstandard H7 som grunnlag for dette
skisseprosjektet. Dette gir en brubredde på 21 m. Dersom
vegstandard heves fra H7 til H8 vil dette ikke påvirke brubredden
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Skipstrafikk i byggefasen

da vegens horisontalradius er større enn grenseverdien hvor krav
til siktutvidelse blir bestemmende for brubredden.
Skipstrafikken må ledes utenfor tårn og evt lektere/flytekraner i
byggeperioden. Dette gir ingen problemer siden trafikken med
større båter i Vestfjorden er beskjeden.

Skipstrafikk i driftsfasen

Igjen spesielle restriksjoner på skipstrafikken i driftsfasen. Under
vedlikeholdsarbeider vil stillaser føre til redusert frihøyde for
skipstrafikken. Da brua ikke ligger i hovedseilløpet anses ikke
dette å være avgjørende.

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 i hvert av spennene.
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.
Antatt å være mer kostbar bruløsning enn billigste
hengebrualternativ.

Kostnader

Usikkerheter med skråkabelbru
Det er laget en egen risikoanalyse for skråkabelbru, gjengitt i vedlegg 3. I det etterfølgende
oppsummeres de viktigste risikomomentene.
Fundamenter på store dyp: For skråkabelbru er det knyttet usikkerheter til de dypest
fundamenterte tårnfundamentene som blir liggende på dybder ned mot 40 m. Brufundamentering
med senkkasser på slike dybder har en lite erfaring med her i landet, og en må her påregne mye
tidkrevende og kostbart arbeid for å klargjøre for senkkassene som for en skråkabelbru vil få
betydelige dimensjoner. Det ligger derfor en betydelig usikkerhet i arbeidsomfang og kostnader
for de dypeste av disse fundamentene, men arbeidsoperasjonene vurderes som gjennomførbare.
Skipspåkjørsel: Tårnene for skråkabelbrua er utsatt for skipspåkjørsel og det samme gjelder også
pilarene i viaduktene. Størrelsen av lastene fra skipspåkjørsel er ikke endelig bestemt og en
eventuell økning av lastene kan få konsekvenser for størrelsen av fundamentene, spesielt for de
som ligger på store dyp.
Kurvatur: Den vurderte skråkabelbrua er lagt i en kurve. Dette er ikke ideelt, og kan gi
usikkerheter i forbindelse med bygging.
Videre utredning av skråkabelbru
Skråkabelbru med 2 hovedspenn er en visuelt lett løsning som bidrar til å bevare åpenheten i
landskapsrommet. Den harmonerer bra med brustedet og også bra med en eventuell
skråkabelbru i østre løp.
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Det er også mulig å vurdere en tilsvarende skråkabelbru som et rettlinjet alternativ i samme
trase og med samme tårnplassering som hengebru i to spenn. De fleste av vurderingene blir like,
men på minussiden nevnes dypere fundamentering av hjelpesøyler og litt for kort avstand
mellom tårn og land i vest til å oppnå balanserte spenn.
Kostnadene for skråkabelbrua er anslått å være noen høyere enn for hengebrualternativene. Av
den grunn er det valgt ikke å gå videre med denne brutypen i skissefasen. Det kan imidlertid
være aktuelt å vurdere bruløsningen i fremtidige planfaser, avhengig av valg som gjøres med
hensyn til vegtraséer over Oslofjorden og bruløsning i østre løp.

4.3.3 Fritt frambygg bru

Brutype:
Brubredde:
Spennvidder/brulengde:

Fritt frambygg i hovedspennene og jevnhøy kassebru i viaduktene,
begge utført i spennarmert betong. (Bruker betegnelsen FF-bru)
Føringsbredde 20,0 m. Totalbredde 21,0m.
66 + 9x86 + 160 + 205 + 4x 290 + 155 + 45 = 2565 m

Kriterier
Estetikk/landskapstilpasning

Vurderinger
Visuelt relativt tung konstruksjon som bevarer åpenheten i
landskapsrommet i vesentlig mindre grad enn hengebru og
skråkabelbru. Sett skrått fra landsiden vil mange skiveformete
pilarer i kombinasjon med buet bru også bidra til å lukke
landskapsrommet. Visuelt vil denne viadukten sett på noe
avstand likevel underordne seg hengebru med 1 spenn i østre
løp. Dette kan være positivt i forhold til leselighet av
hovedskipsleden.

Fundamenteringsforhold

Det forutsettes fundamentering på berg ved alle akser.
Fundamenteringsdybden ligger mellom 20 og 50 m for de lengste
spennene og mellom 10 og 15 m for de kortere spennene inn mot
Håøya. Kvaliteten på berget er ikke kontrollert, men det antas at
dette vil være tilfredsstillende.

Utfordringer ved bygging

Denne brutypen vil kreve forholdsvis mange fundamenter på
store dyp. Bruk av senkkasser vil være en meget aktuell
fundamenteringsmetode, men disse er ikke blitt benyttet på så
store dyp som 50 m ved brubygging. Løsningen vurderes å være
gjennomførbar, men byggetekniske utfordringer, kostnader og
arbeidsoperasjoner må utredes nærmere. Det bør også vurderes
om det skal benyttes senkkasser for de mindre dybdene.
Stor brubredde, bru i kurve kombinert med spennvidder opp mot
de største spennviddene som er bygget her i landet vil også være
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en utfordring i byggefasen. Mest sannsynlig vil det her være
behov for midlertidige avstivninger av bruoverbygningens FFspenn i byggefasen. Fundamentering av disse avstivningene må
vurderes spesielt.
Spesielle konstruktive
utfordringer

I HB N400 (185) er det et ønske/krav at det skal være så få fuger
som mulig. For denne brua betyr dette at en primært ønsker kun
ei fuge i hver bruende. For bruas FF-del hvor bruoverbygning er
monolittisk faststøpt til søylene vil dette føre til store
tvangskrefter i enkelte av søylene som det må det tas hensyn til
ved utforming av disse.
Viaduktene forutsettes opplagret på glidelager, men lang og tung
viadukt inn mot Håøya vil gi store krefter fra lagerfriksjon som
må tas opp i de midterste hovedsøylene.

Skipspåkjørsel

Brutypen krever mange fundamenter i sjøen og dermed større
sannsynlighet for skipspåkjørsel. Dette gjør at alle fundamentene
må dimensjoneres for skipspåkjørsel. Krav til opptak av
kollisjonslast vil variere fra søyle til søyle, og optimalisering vil
være av stor betydning for kostnader.

Veggeometri

Veggeometrien for denne brua følger de områdene i fjorden som
har de grunneste partiene og blir dermed liggende i en kurve
med radius 1200 m. Denne brutypen vil derfor være sårbar for
eventuelle ønsker/krav om sideveis forflytning av veglinjen mot
syd da dette kan føre til at man kommer inn i områder hvor det
blir større dybder enn i dag.

Vegstandard

Det er valgt vegstandard H7 som grunnlag for dette
skisseprosjektet. Dette gir en brubredde på 21 m. Dersom
vegstandard heves fra H7 til H8, vil ikke krav til bredde av bruas
normalprofil øke pga. denne endringen, men fordi brua ligger i
kurve med radius 1200 m kreves det en siktutvidelse på ca. 4m,
som vil gi en total brubredde på ca. 25 m. Selv om brukonseptet
er gjennomførbart med denne utvidelsen vil dette gi en betydelig
kostnadsmessig konsekvens og mere komplisert bygging.

Skipstrafikk i byggefasen

Siden det er mange fundamenter vil dette hindre skipstrafikken,
men da brua ikke ligger i hovedseilløpet, og en midlertidig
endring av seilleden er enkelt gjennomførbart, anses ikke dette å
være noe stort problem.

Skipstrafikk i driftsfasen

Under vedlikeholdsarbeider vil stillaser føre til redusert frihøyde
for skipstrafikken. Da brua ikke ligger i hovedseilløpet anses ikke
dette å være avgjørende.

Eventuell gs-bane

En gs-bane vil kreve at brua blir ca. 4,5 m bredere enn i dag,
dvs. 25,5 m. Dette vil forverre situasjonen som er beskrevet
under bygging. Det anses likevel at brutypen er gjennomførbar
med denne utvidelsen med litt tilpasning av brutverrsnittet, men
utvidelsen vil ha en kostnadsmessig konsekvens og gi noe mere
komplisert bygging.
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Inspeksjon

Inspeksjon av brua vil følge de normale rutinene, men mange
fundamenter på store dyp vil øke inspeksjonskostnadene.

Drift/Vedlikehold

Denne brutypen vil ha normale vedlikeholdskostnader.

Kostnader

Det er gjennomført en grov kostnadsvurdering av denne brua og
denne viser at kostnadene er lavere enn for de andre bruene.

Usikkerheter med FF-bru
Det er laget en egen risikoanalyse for FF-brua, gjengitt i vedlegg 3. I det etterfølgende
oppsummeres de viktigste risikomomentene.
Fundamenter på store dyp: Det vil være mye arbeid som må forgå på store dybder (ned til 50m)
for å klargjøre for senkkassene. Disse dybdene er større enn det en tidligere har erfaring med for
bruer her i landet. Siden FF-brua har mange fundamenter på store dyp vil det ligge betydelige
usikkerhet i arbeidsomfang og kostnader for disse fundamentene, men arbeidsoperasjonene
vurderes som gjennomførbare.
Skipspåkjørsel: Med mange fundamenter i sjøen vil faren for skipspåkjørsel øke betydelig i
forhold til brutyper med færre fundamenter. Størrelsen av lastene fra skipspåkjørsel er ikke
endelig bestemt og en eventuell økning av lastene kan få konsekvenser for størrelsen av
fundamentene, spesielt de som ligger på store dyp.
Store spenn: Det må også påpekes at spennvidden for denne brua er helt i øvre grense i forhold
til det som tidligere er bygget. I tillegg har brua stor bredde og ligger i kurve. Dette vil gi
usikkerheter i forhold til bygging av overbygningen, og vil ganske sikkert kreve kostbare,
midlertidige avstivninger.
Kontinuitet: Brua har en totallengde på ca. 2500 m, og med et krav om kun en fuge i hver ende
vil dette føre til store tvangskrefter på pilarer og fundamenter. Det vil være usikkerheter
forbundet med hvordan dette skal løses både i prosjekteringsfasen og byggefasen. Punktet kan
medføre behov for en fravikssøknad fra nevnte krav i håndbok N400.

Videre utredning av FF-bru
Visuelt relativt tung konstruksjon som bevarer åpenheten i landskapsrommet i vesentlig mindre
grad enn hengebru og skråkabelbru.
Selv om det er en del usikkerheter rundt konseptet med FF-bru så viser de grove
kostnadsoverslagene som er utført at denne brutypen sannsynligvis er noe billigere enn de andre
brutypene som inngår i idefasen. Det ble derfor besluttet at denne skulle være med i skissefasen
for å gjøre en nærmere utredning av konsept og kostnader.

Rambøll

KVU FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN
30 (91)

4.3.4 Extradosed bru

Brutype:
Totalbredde:
Spennvidder:

Extradosed bru med 6 tårn og viadukter
24,5 m
90+5x120+110+200+205+4x290+200 =2565
Spennvidder som angitt for viadukter for FF-bru er også aktuelt.

Kriterier
Estetikk/landskapstilpasning

Vurderinger
Extradosed bru har vært vurdert som et alternativ til fritt
frambygg bru. Extradosed bru har et visuelt vesentlig lettere
uttrykk enn fritt frambygg bru. Bruløsningen harmonerer relativt
bra med brustedet og fortrinnsvis en skråkabelbru med 1
hovedspenn over hovedskipsleden i østre løp.

Fundamenteringsforhold

Fundamenteringsdybden ligger mellom 30 – 50 m for de lengste
spennene og er ca 10 - 15 m inn mot Håøya. Dette vil kreve at
det etableres senkkasser for de fleste av pilarene. (Det vises til
vurderinger og beskrivelse for FF-bru)

Utfordringer ved bygging

Som for en skråkabelbru vil en extradosed bru måtte ha en
avstivning under bygging. Dette kan være hjelpesøyler fra
sjøbunn og opp til overbygningen. Evt kan det være skråstøtter
fra fundamentet og opp i overbygningen. Hvis det er behov for
hjelpesøyler fra sjøbunn vil det være en utfordring med
fundamentering på dypt vann.
Vi har sett for oss at tårnet og 120m til hver side av tårn er bygd
i betong. De midterste 50m er utført som et innhengt stålspenn
for å spare vekt. En stor utfordring vil da være å håndtere den
ubalansen et tårn må tåle når stålspennet på den ene siden blir
innhengt. For overbygningen vil det være behov for stor
løftekapasitet når den midtre 50m stålseksjonen skal løftes inn.
Her vil løftet være på anslagsvis 430t.

Spesielle konstruktive
utfordringer

Den store utfordringen ligger i å takle utbyggingsprosessen. Her
må stor ubalanse i vekt på hver side av et tårn håndteres ved
dimensjonering eller andre tiltak. Dette kan f.eks. gjøres ved
hjelp av hjelpesøyler som kan ta strekk.

Skipspåkjørsel

Brutypen krever mange fundamenter i sjøen og dermed større
sannsynlighet for skipspåkjørsel. Dette gjør at alle fundamentene
må dimensjoneres for skipspåkjørsel. Krav til opptak av
kollisjonslast vil variere fra søyle til søyle, og optimalisering vil
være av stor betydning for kostnader.
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Veggeometri

Veggeometrien følger de områdene i fjorden som har de
grunneste partiene, og er den samme som omtalt for FF-brua i
avsnitt 4.3.2.

Vegstandard

Det er valgt vegstandard H7 som grunnlag for dette
skisseprosjektet. Dette gir en brubredde på ca 24,5m når plass til
sentrisk tårn er tatt hensyn til. Dersom vegstandard heves fra H7
til H8 vil ikke krav til bredde av bruas normalprofil øke pga.
denne endringen, men fordi brua ligger i kurve kreves det en
siktutvidelse på ca. 4m, som vil gi en brubredde på ca. 28,5 m.
Selv om brukonseptet er gjennomførbart med denne utvidelsen
vil dette gi en betydelig kostnadsmessig konsekvens og mere
komplisert bygging.

Skipstrafikk i byggefasen

Siden det er mange fundamenter vil dette hindre skipstrafikken,
men da brua ikke ligger i hovedseilløpet, og en midlertidig
endring av seilleden er enkelt gjennomførbart, anses ikke dette å
være noe stort problem.

Skipstrafikk i driftsfasen

Under vedlikeholdsarbeider vil stillaser føre til redusert frihøyde
for skipstrafikken. Da brua ikke ligger i hoved seilløpet anses ikke
dette å være avgjørende.

Eventuell gs-bane

En gs-bane vil kreve at brua blir ca. 4,5 m bredere enn angitt,
dvs. ca 29 m. Dette vil forverre situasjonen som er beskrevet
under bygging. Det antas at brutypen er gjennomførbar med
denne utvidelsen med litt tilpasning av brutverrsnittet, men
utvidelsen vil ha en kostnadsmessig konsekvens og gi noe mere
komplisert bygging. Det legges til grunn at kvadratmeterprisen vil
være uendret eller få en liten økning som følge av en slik
utvidelse.

Inspeksjon

Inspeksjon av overbygning vil være uproblematisk, men mange
fundamenter på store dyp vil øke inspeksjonskostnadene.

Drift/Vedlikehold

Denne brutypen vil ha normale vedlikeholdskostnader.

Kostnader

Denne antas å være noe dyrere enn FFB brua.

Usikkerheter med extradosed bru
Det er laget en egen risikoanalyse for extradosed bru, gjengitt i vedlegg 3. I det etterfølgende
oppsummeres de viktigste risikomomentene.
Fundamenter på store dyp: Det vil være mye arbeid som må forgå på store dybder (ned til 50m)
for å klargjøre for senkkassene. Disse dybdene er større enn det en tidligere har erfaring med for
bruer her i landet. Siden denne brua har mange fundamenter på store dyp vil det ligge betydelige
usikkerhet i arbeidsomfang og kostnader for de dypeste av disse fundamentene, men
arbeidsoperasjonene vurderes som gjennomførbare.
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Skipspåkjørsel: Med mange fundamenter i sjøen vil faren for skipspåkjørsel øke betydelig i
forhold til brutyper med færre fundamenter. Størrelsen av lastene fra skipspåkjørsel er ikke
endelig bestemt og en eventuell økning av lastene kan få konsekvenser for størrelsen av
fundamentene spesielt de som ligger på store dyp.
Store spenn: Det må også påpekes at spennvidden for denne brua er større enn det som er
bygget her i landet tidligere. I tillegg har brua stor bredde og ligger i kurve. Dette vil gi
usikkerheter i forhold til bygging av overbygningen.
Kontinuitet: Brua har en totallengde på ca. 2500 m og med et krav om kun en fuge i hver ende
vil dette føre til store tvangskrefter på pilarer og fundamenter. Det vil være usikkerheter til
hvordan dette skal løses både i prosjekteringsfasen og byggefasen. Punktet kan medføre behov
for en fravikssøknad fra nevnte krav i håndbok N400.

Videre utredning av extradosed bru
Extradosed bru har vært vurdert som et alternativ til FF-bru. Extradosed bru har et visuelt lettere
uttrykk enn FF-bru. Bruløsningen harmonerer relativt bra med brustedet og en eventuell
skråkabelbru i østre løp.
Selv om det er en del usikkerheter rundt konseptet med extradosed bru, så ble det besluttet å ta
med denne i skissefasen for å gjøre en nærmere utredning av konsept og kostnader.
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4.3.5 Stålkassebru

Det visuelle inntrykket av ei stålkassebru vil være svært likt ei FF-bru.
Brutype: Det er forutsatt ei stålkassebru med ståldekke for å redusere vekten på brua. Det kan
eventuelt vurderes å benytte et betongdekke med samvirke i de kortere spennene.
Brubredde:
Spennvidder:

Føringsbredde 20,0 m. Totalbredde 21,0m.
90 + 6x120 + 190 + 205 + 4x 290 + 200 = 2565 m
Spennvidder som angitt for viadukter for FF-bru er også aktuelt.

Kriterier

Vurderinger

Estetikk/landskapstilpasning

Denne løsningen vil ha mange fellestrekk med FF-brua beskrevet
i kapittel 4.3.4. Kan være et alternativ til FF-bru.

Fundamenteringsforhold

Tilsvarende som for FF-brua.

Utfordringer ved bygging

Fundamentene vil være tilsvarende som for FF-brua og ha de
samme utfordringene.
Stor brubredde, bru i kurve kombinert med spennvidder som er
om lag det dobbelt av det som er bygget her i landet, vil være en
utfordring i byggefasen. Pga. de store spennene forutsettes det
at stålkassen produseres med ståldekke og ikke samvirkedekke i
betong. Det tas utgangspunkt i at stålkassen prefabrikkeres og
monteres med kran, noe som gir utfordringer med tunge løft og
vektbalanse. Størrelsen på stålelementene må tilpasses
tilgjengelig kapasitet for flytekran. Det kan være behov for
midlertidige avstivninger i byggeperioden, men dette er ikke
vurdert nærmere i denne fasen.

Spesielle konstruktive
utfordringer

I HB N400 (185) er det et ønske/krav at det skal være så få fuger
som mulig. For denne brua betyr dette at en primært ønsker kun
ei fuge i hver bruende.
Det anses enklere å få til dette med ei stålkasse enn med ei fritt
frambygg bru da stålkassen vil ha lager i alle aksene.
Selv om viaduktene er opplagret på glidelager og stålkassen er
letter enn ei betongkasse, vil vi få store krefter fra lagerfriksjon
som må tas opp i de midterste hovedsøylene.

Skipspåkjørsel

Tilsvarende som for FF-brua.

Veggeometri

Tilsvarende som for FF-brua.

Vegstandard

Tilsvarende som for FF-brua.

Skipstrafikk i byggefasen

Siden det er mange fundamenter vil dette hindre skipstrafikken.
Montering av stålelementer fra flytekran vil i tillegg redusere
framkommeligheten for skipstrafikken. Men da brua ikke ligger i
hovedseilløpet, og en midlertidig endring av seilleden er enkelt
gjennomførbart, anses ikke dette å være noe stort problem.
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Skipstrafikk i driftsfasen

Under vedlikeholdsarbeider vil stillaser føre til redusert frihøyde
for skipstrafikken. Fornying av overflatebehandlingen på ei slik
stålbru vil foregå ca. hvert 25. år og vil normalt være noe
hyppigere enn for ei betongbru. Da brua ikke ligger i hovedseilløpet anses ikke disse ulempene å være avgjørende.

Eventuell gs-bane

Tilsvarende som for FF-brua.

Inspeksjon

Inspeksjon av brua vil følge de normale rutinene, men mange
fundamenter på store dyp vil øke inspeksjonskostnadene.

Drift/Vedlikehold

Stålkassen må ha avfuktingsanlegg innvendig og dette vil kreve
ressurser til drift og vedlikehold. Utvendig må
overflatebehandlingen fornyes regelmessig, f.eks. hvert 25. år.
Denne brutypen vil ha noe høyere vedlikeholdskostnader enn ei
betongbru.

Kostnader

Det er gjennomført en grov kostnadsvurdering av denne brua og
det viser seg at kostnadene er vesentlig høyere enn for ei FF-bru.

Usikkerheter med stålkassebru
Det er laget en egen risikoanalyse for stålkassebrua, men den kan også på mange måter
sammenlignes med FF-brua. I det etterfølgende oppsummeres de viktigste risikomomentene.
Fundamenter på store dyp/skipspåkjørsel: Stålkassebrua har det samme antallet fundamenter
som FF-brua og dermed de samme usikkerhetene som FF-brua når det gjelder skipspåkjørsel og
fundamentering på store dyp.
Store spenn: Det må påpekes at spennvidden for denne brua er nesten det dobbelte av det som
er bygget for stålkassebruer her i landet. Dette betyr at det ikke er noen norske entreprenører
som har erfaring med så store spenn. At brua også ligger i kurve og har stor bredde medfører
ytterligere usikkerheter i forbindelse med bygging.
Kontinuitet: Brua har en totallengde på ca. 2500 m, og med et krav om kun en fuge i hver ende
vil dette føre til tvangskrefter på pilarer og fundamenter, men i mindre grad enn for FF-brua da
stålkassen kan legges opp på lager i alle aksene.

Videre utredning av stålkassebru
Stålkassebrua har mange av de samme usikkerhetene som FF-brua. I tillegg viser de grove
kostnadsoverslagene som er utført at er de er betydelig høyere enn for FF-brua. Det ble derfor
besluttet at denne brua ikke skal utredes videre i skissefasen.
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4.3.6 Flytebru med seilløp

Brutype:

Lav flytebru på pongtonger fra Håøya og ei skråkabelbru i enden mot vest.

Brubredde:
Føringsbredde 20,0 m. Totalbredde 21,0m.
Spennvidder: 2075 + 290 + 200 = 2565 m

Kriterier
Estetikk/landskapstilpasning

Vurderinger
Løsningen vil bidra til å lukke store deler av Vestfjorden visuelt.
Løsning virker ikke tilpasset brustedet. Harmonerer ikke med
aktuelle brutyper i østre løp.

Fundamenteringsforhold

Det forutsettes fundamentering på berg ved hovedaksene.
Fundamenteringsdybden her ligger mellom 20 – 50 m. Kvaliteten
på berget er ikke kontrollert, men det antas at dette vil være
tilfredsstillende.

Utfordringer ved bygging

Denne brutypen krever kun 2 fundamenter på store dyp. Bruk av
senkkasser vil være en meget aktuell fundamenteringsmetode,
spesielt for fundamentet i overgangen mellom flytebru og
skråkabelbru. Dette fundamentet vil få en dybde på ca. 50 m.
Løsningen vurderes å være gjennomførbar, men byggetekniske
utfordringer, kostnader og arbeidsoperasjoner må utredes
nærmer.
Det tas utgangspunkt i en stålkasse både i den flytende delen og
i skråkabeldelen. Disse prefabrikkeres og monteres med kran.

Spesielle konstruktive
utfordringer

Skipspåkjørsel

I HB N400 (185) er det et ønske/krav at det skal være så få fuger
som mulig. For denne brua betyr dette at en primært ønsker kun
ei fuge i hver bruende, men det må også være en fuge i
overgangen mellom flytedel og opphengt del, dvs. totalt 3 fuger.
Liten vanndybde på deler av strekningen kan skape problemer for
pongtongene.
Denne brutypen ligger som en kontinuerlig vegg over det meste
av Vestfjorden og vil derfor være svært utsatt for skipspåkjørsel.
Det er kun i skråkabelspennene at det vil være mulig å passere
med skip og disse passasjene ligger helt inne ved land. Faren for
skipspåkjørsel gjelder primært overbygning og pongtonger i den
flytende delen, men også fundamentene for skråkabelbrua.
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Veggeometri

Veggeometrien for denne brua bør ligge i kurve for å unngå
sideforankringer av pongtongene. Denne brutypen er mindre
sårbar for eventuelle ønsker/krav om sideveis forflytning av
veglinjen så lenge hovedfundamentene ikke plassers på dypere
vann enn i dag.
Ulempen med den skisserte løsningen er at høybrua ligger inn
mot land på vestsiden og dermed kommer høyere enn andre
alternativer. Inn mot Håøya er det motsatt, der ligger den lavere
og det vil være problematisk for overgangen til den østre brua.

Vegstandard

Det er valgt vegstandard H7 som grunnlag for dette
skisseprosjektet. Dette gir en brubredde på 21 m. Dersom
vegstandard heves fra H7 til H8 vil ikke dette medføre endring i
bredde av veibanens normalprofil, men fordi brua ligger i kurve
kan krav til siktutvidelse bli bestemmende for brubredden,
avhengig av horisontalradius som velges. En siktutvidelse vil
medføre økte kostnader.

Skipstrafikk i byggefasen

Brutypen vil i utgangspunktet sperre det meste av fjorden for
skipstrafikk og dette vil forverres i byggefasen. Man har ikke her
de samme mulighetene til å omdirigere skipstrafikken som for de
andre brualternativene.
Ved montering av stålelementer i skråkabelspennene med
flytekran må sannsynligvis hele fjorden stenges for skipstrafikk.
Selv om dette ikke er hovedseilløpet, vil dette være en betydelig
ulempe.

Skipstrafikk i driftsfasen

Under vedlikeholdsarbeider på skråkabelbrua vil stillaser føre til
redusert frihøyde for skipstrafikken. Da brua ikke ligger i hovedseilløpet anses ikke disse ulempene dette å være avgjørende.

Eventuell gs-bane

En gs-bane vil kreve at brua blir ca. 4,5 m bredere, dvs.
totalbredde ca 25,5 m. Det anses likevel at brutypen er
gjennomførbar med denne utvidelsen med litt tilpasning av
brutverrsnittet, men utvidelsen vil ha en kostnadsmessig
konsekvens.

Inspeksjon

Inspeksjon av overbygning vil følge normale rutiner, men
inspeksjon av tårn og kabler krever spesielt tilkomstutstyr.
Inspeksjon av pongtonger og fundamenter krever forholdsvis
omfattende dykkerkontroller.

Drift/Vedlikehold

Stålkassen må ha avfuktingsanlegg som vil kreve ressurser til
drift og vedlikehold. Utvendig må overflatebehandlingen fornyes
regelmessig, f.eks. hvert 25. år. Denne brutypen vil ha noe
høyere vedlikeholdskostnader enn ei betongbru.

Kostnader

Antas å være en del høyere enn for ei fritt frambygg bru.
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Usikkerheter med flytebru
Det er ikke laget en egen risikoanalyse for flytebrua fordi en på et tidlig tidspunkt forkastet dette
som et aktuelt alternativ for videre vurdering.
Skipspåkjørsel/skipstrafikk: Brua har fundamenter nær seilingsløpet og flytedelen ligger på
pongtonger som er svært utsatt for skipspåkjørsel. Det er også en usikkerhet for skipstrafikken
som må ledes inn mot land hvor det er eneste mulighet for å passere under høybrua.
Videre utredning av flytebru
Ei flytebru vil bidra til å lukke store deler av Vestfjorden visuelt. Løsning virker ikke tilpasset
brustedet og den harmonerer ikke med aktuelle brutyper i østre løp.
Flytebrudelen er plassert i den delen av fjorden hvor det er minst dybde og hvor man egentlig
har mulighet for fundamentering av bruer direkte på berg.
Flytebru, både den som er skissert og andre varianter, anses å være mindre egnet for dette
brustedet. Det ble derfor besluttet at den ikke går videre i skissefasen.
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4.3.7 Buebru i stål

Brutype:
Brubredde:
Spennvidder:

Buebru i stål i hovedspennene og stålkasse med betongdekke i
viadukten.
Føringsbredde 20,0 m, Totalbredde ca 31 m
85 + 6x120 + 200 + 200 + 4x 290 + 200 = 2565 m
Spennvidder som angitt for viadukter for FF-bru er også aktuelt.

Kriterier
Estetikk/landskapstilpasning

Vurderinger
Buebru vil bidra til større lysåpning under brua sammenliknet
med ei FF-bru, men mange overliggende buer i kombinasjon med
tydelig horisontalkurve vil gi et komplekst uttrykk som kan virke
dominerende i landskapsrommet. Harmonerer ikke med aktuelle
brutyper i østre løp.

Fundamenteringsforhold

Tilsvarende forhold som for FF-brua.

Utfordringer ved bygging

For fundamentene vil det være tilsvarende forhold som for FFbrua.
Stor brubredde, bru i kurve kombinert med spennvidder som er
større enn det som er bygget her i landet, vil være en utfordring i
byggefasen. Bredden mellom buene må økes med ca. 9 m pga.
kurven, da buene må ligge i rettlinje. Dette betyr at total
brubredde blir ca. 31 m.
Buene må prefabrikkeres og monteres med kran.

Spesielle konstruktive
utfordringer

I HB N400 (185) er det et ønske/krav at det skal være så få fuger
som mulig. For denne brua betyr dette at en primært ønsker kun
ei fuge i hver bruende. Det anses å være mulig å få til dette med
ei buebru, selv om dette vil være teknisk komplisert.
En stor del av brua er opplagret på glidelager, som vil medføre
store krefter fra lagerfriksjon som må tas opp i hovedsøylene.

Skipspåkjørsel

Tilsvarende som for FF-brua.

Veggeometri

Tilsvarende som for FF-brua.

Vegstandard

Det er valgt vegstandard H7 som grunnlag for dette
skisseprosjektet. Dette gir krav til føringsbredde på 20 m.
Dersom vegstandard heves fra H7 til H8 vil ikke krav til bredde
av bruas normalprofil øke pga. denne endringen, men fordi brua
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ligger i kurve med R=1200m kreves det en siktutvidelse på ca.
4m, som vil gi en brubredde på ca. 35 m. Selv om vi mener at
brukonseptet er gjennomførbart med denne utvidelsen, vil dette
gi en betydelig kostnadsmessig konsekvens og mere komplisert
bygging.
Skipstrafikk i byggefasen

Siden det er mange fundamenter vil dette hindre skipstrafikken.
Montering av bueelementene fra flytekran vil i tillegg redusere
framkommeligheten for skipstrafikken. Men da brua ikke ligger i
hovedseilløpet, og en midlertidig endring av seilleden er enkelt
gjennomførbart, anses ikke dette å være noe stort problem.

Skipstrafikk i driftsfasen

Under vedlikeholdsarbeider vil stillaser føre til redusert frihøyde
for skipstrafikken. Fornying av overflatebehandlingen på ei slik
stålbru vil foregå ca. hvert 25. år. Da brua ikke ligger i hovedseilløpet anses ikke disse ulempene dette å være avgjørende.

Eventuell gs-bane

En gs-bane vil kreve at brua blir ca. 4,5 m bredere enn i dag,
dvs. 35,5 m. Dette vil forverre situasjonen som er beskrevet
under bygging. Det antas at brutypen er gjennomførbar med
denne utvidelsen med litt tilpasning av brutverrsnittet, men
utvidelsen vil ha en kostnadsmessig konsekvens og gi noe mere
komplisert bygging.

Inspeksjon

Inspeksjon av overbygning vil følge normale rutiner, men det kan
være behov for ekstra tilkomstutstyr. Mange fundamenter på
store dyp vil øke inspeksjonskostnadene.

Drift/Vedlikehold

Overflatebehandlingen må fornyes regelmessig, f.eks. hvert 25.
år. Denne brutypen vil ha noe høyere vedlikeholdskostnader enn
ei betongbru.

Kostnader

Antas å være en del høyere enn for ei FF-bru.

Usikkerheter med buebru i stål
Det er ikke laget en egen risikoanalyse for buebrua, men den kan for en del risikomomenter
sammenlignes med FF-brua.
Fundamenter på store dyp/skipspåkjørsel: Buebrua har det samme antallet fundamenter som FFbrua og dermed de samme usikkerhetene som FF-brua når det gjelder skipspåkjørsel og
fundamentering på store dyp.
Store spenn/stor bredde: Det må også påpekes at spennvidden for denne brua (290 m) er
forholdsvis stor i forhold til det som er bygget av buebruer her i landet. Den største usikkerheten
er likevel at brua ligger i en horisontalkurve og at buene må være rette. Dette vil kreve at denne
type bru vil bli svært mye bredere enn andre brutyper.
Kontinuitet: Brua har en totallengde på ca. 2500 m og med et krav om kun en fuge i hver ende
vil dette føre til tvangskrefter på pilarer og fundamenter, men i mindre grad enn for FF-brua da
buebrua kan legges opp på lager i alle aksene.

Rambøll

KVU FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN
40 (91)

Videre utredning av buebru i stål
Denne brutypen gir større lysåpning under brua sammenliknet med ei FF-bru, men mange
overliggende buer i kombinasjon med tydelig horisontalkurve kan gi et komplekst uttrykk.
Harmonerer ikke med aktuelle brutyper i østre løp.
Buebrua har mange av de samme usikkerhetene som FF-brua. I tillegg anslås kostnadene å være
høyere enn for FF-brua. Det ble derfor besluttet at denne brua ikke går videre i skissefasen.
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4.3.8 Stålfagverksbru (med overliggende fagverk)

Brubredde:
Spennvidder:

Føringsbredde 20,0 m. Totalbredde ca 31 m.
49 + 12x63 + 200 + 200 + 4x 290 + 200 = 2565 m

Kriterier
Estetikk/landskapstilpasning

Vurderinger
Med store spennvidder og tydelig horisontalkurvatur vil fagverk få
relativt grove dimensjoner og et komplekst uttrykk. Vil ikke
harmonere med aktuelle brutyper å østre løp.

Fundamenteringsforhold

Tilsvarende som for FF-brua.

Utfordringer ved bygging

For fundamentene vil det være tilsvarende forhold som for FFbrua.
Stor brubredde, bru i kurve kombinert med spennvidder som er
større enn det som er bygget her i landet, vil være en utfordring i
byggefasen. Bredden mellom fagverksveggene må økes med ca.
9 m pga. kurven, da fagverksveggene må ligge i rettlinje. Dette
betyr at total brubredde blir ca. 31 m.
Buene må prefabrikkeres og monteres med kran.

Spesielle konstruktive
utfordringer

I HB N400 (185) er det et ønske/krav at det skal være så få fuger
som mulig. For denne brua betyr dette at en primært ønsker kun
ei fuge i hver bruende.
Det anses å være mulig å få til dette med ei fagverksbru.
Selv om viaduktene er opplagret på glidelager, vil vi få store
krefter fra lagerfriksjon som må tas opp i de midterste
hovedsøylene.

Skipspåkjørsel

Tilsvarende som for FF-brua.

Veggeometri

Tilsvarende som for FF-brua.

Vegstandard

Det er valgt vegstandard H7 som grunnlag for dette
skisseprosjektet. Dette gir krav til føringsbredde på 20 m.
Dersom vegstandard heves fra H7 til H8 vil ikke krav til bredde
av bruas normalprofil øke pga. denne endringen, men fordi brua
ligger i kurve kreves det en siktutvidelse på ca. 4m, som vil gi en
brubredde på ca. 35 m. Selv om vi mener at brukonseptet er
gjennomførbart med denne utvidelsen, vil dette gi en betydelig
kostnadsmessig konsekvens og mere komplisert bygging.

Skipstrafikk i byggefasen

Siden det er mange fundamenter vil dette hindre skipstrafikken.
Montering av fagverkene fra flytekran vil i tillegg redusere
framkommeligheten for skipstrafikken. Men da brua ikke ligger i
hovedseilløpet, og en midlertidig endring av seilleden er enkelt
gjennomførbart, anses ikke dette å være noe stort problem.
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Skipstrafikk i driftsfasen

Under vedlikeholdsarbeider vil stillaser føre til redusert frihøyde
for skipstrafikken. Fornying av overflatebehandlingen på ei slik
stålbru vil foregå ca. hvert 25. år. Da brua ikke ligger i hovedseilløpet anses ikke disse ulempene dette å være avgjørende.

Eventuell gs-bane

En gs-bane vil kreve at brua blir ca. 4,5 m bredere enn i dag,
dvs. 35,5 m. Dette vil forverre situasjonen som er beskrevet
under bygging. Det antas at brutypen er gjennomførbar med
denne utvidelsen med litt tilpasning av brutverrsnittet, men
utvidelsen vil ha en kostnadsmessig konsekvens og gi noe mere
komplisert bygging.

Inspeksjon

Inspeksjon av overbygning vil følge normale rutiner, men det kan
være behov for ekstra tilkomstutstyr. Mange fundamenter på
store dyp vil øke inspeksjonskostnadene.

Drift/Vedlikehold

Overflatebehandlingen må fornyes regelmessig, f.eks. hvert 25.
år. Denne brutypen vil ha vesentlig høyere vedlikeholdskostnader
enn ei betongbru.

Kostnader

Antas å være en del høyere enn for ei FF-bru.

Usikkerheter med stålfagverksbru
Det er ikke laget en egen risikoanalyse for stålfagverksbrua, men den kan for en del
risikomomenter sammenlignes med FF-brua.
Fundamenter på store dyp/skipspåkjørsel: Stålfagverket har det samme antallet fundamenter
som FF-brua og dermed de samme usikkerhetene som FF-brua når det gjelder skipspåkjørsel og
fundamentering på store dyp.
Store spenn/stor bredde: Det må også påpekes at spennvidden for denne brua (290 m) er
forholdsvis stor i forhold til det som er bygget av stålfagverk her i landet. Den største
usikkerheten er likevel at brua ligger i en horisontalkurve og at fagverksveggene må være rette.
Dette vil kreve at denne type bru vil bli svært mye bredere enn andre brutyper.
Kontinuitet: Brua har en totallengde på ca. 2500 m og med et krav om kun en fuge i hver ende
vil dette føre til tvangskrefter på pilarer og fundamenter, men i mindre grad enn for FF-brua da
fagverksbrua kan legges opp på lager i alle aksene.

Videre utredning av stålfagverksbru
Stålfagverk vil få relativt grove dimensjoner og et komplekst uttrykk og vil ikke harmonere med
aktuelle brutyper i østre løp.
Stålfagverksbrua har mange av de samme usikkerhetene som FF-brua. I tillegg må den bygges
vesentlig bredere enn de andre brutypene som har bæring under kjørebanen. Kostnadene anslå å
være betydelig høyere enn for FF-brua. Det ble derfor besluttet at denne brua ikke går videre i
skissefasen.
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4.3.9

Utsiling av brutyper – vestre løp
Med bakgrunn i vurderingene som er gjort i idefasen er følgende bruer valgt ut til skissefasen:
·
·
·
·

Hengebru i ett spenn
Hengebru i 2 spenn
Fritt frambygg bru
Extradosed bru

Estetikk/landskapstilpasning
Hengebru fortrinnsvis med 2 spenn er en visuelt lett og enkel løsning som bidrar til å bevare
åpenheten i landskapsrommet. Bruløsningen har dimensjoner som passer bra til brustedet og
som harmonerer godt med hengebru med 1 hovedspenn over hovedskipsleden i østre løp.
Fritt frambygg bru er en rasjonell løsning med mange estetiske utfordringer. Visuelt er dette en
relativt tung konstruksjon som bevarer åpenheten i landskapsrommet i vesentlig mindre grad
enn ei hengebru. Sett skrått fra landsiden vil mange skiveformete pilarer i kombinasjon med buet
bru også bidra til å lukke landskapsrommet. Visuelt vil denne brua sett på noe avstand likevel
underordne seg hengebru med 1 spenn i østre løp. Dette kan være positivt i forhold til leselighet
av hovedskipsleden.
Extradosed bru har vært vurdert som et alternativ til fritt frambygg bru. Extradosed bru har en
vesentlig slankere kasse enn fritt frambygg og derved et visuelt lettere uttrykk. Bruløsningen
harmonerer relativt bra med brustedet og fortrinnsvis en skråkabelbru med 1 hovedspenn over
hovedskipsleden i østre løp.
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4.4

Aktuelle brutyper i østre løp – idefase
Det østre løpet er ca. 1000 m bredt på brustedet og har dybder ned mot 150 m. Aktuelle bruer
over dette løpet er:
·
·
·
·

Hengebru
Skråkabelbru
Flytebru m/seilløp
Neddykket rørbru

4.4.1 Hengebru

Brutype:
Brubredde:
Spennvidder:

Hengebru i 1 spenn med viadukter
Føringsbredde 20,0m. Total kassebredde i hengespenn ca 27m.
55+2x70+60+1020+60+2x70+55 = 1530m

Kriterier
Estetikk/landskapstilpasning

Vurderinger
Hengebru med 1 hovedspenn er en visuelt lett og enkel løsning
som bidrar til å bevare åpenheten i landskapsrommet. Brua har
dimensjoner som passer bra til brustedet og som harmonerer
godt med hengebru fortrinnsvis med 2 hovedspenn over vestre
løp.

Fundamenteringsforhold

Vestre tårnfundament er plassert på land på Håøya for å unngå
skipspåkjørsel. Det østre fundamentet er plassert nær land for å
minimalisere risiko for skipsstøt. Det er såpass grunt rundt
fundamentet slik at det er enkelt å bygge opp rundt med
steinmasser for å beskytte fundamentet. Fundamenteringen av
viaduktene på hver side er direkte på berg.

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. Ståloverbygning skal løftes opp i flere seksjoner med
seksjonslengder på 40-60m. Dette må tilpasses skipstrafikken.

Spesielle konstruktive
utfordringer

Ingen spesielle konstruktive utfordringer utover det som er vanlig
for en hengebru.
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Skipspåkjørsel

Skipspåkjørsel anses som uproblematisk da det ene fundamentet
er på land og det andre er nær land og kan lett beskyttes med
masser rundt fundamentet.

Veggeometri

I hengespennet er brua rett i horisontalplanet.
Hengebru i ett spenn har god fleksibilitet med hensyn til endring
og optimalisering av veglinjen.
Det er valgt vegstandard H7 som grunnlag for dette
skisseprosjektet. Dette gir en brubredde på 21 m. Dersom
vegstandard heves fra H7 til H8 vil dette ikke påvirke
brubredden.
Skipstrafikken må ledes utenfor tårn og evt lektere/flytekraner i
byggeperioden. Dette vil nok kreve en god planlegging med de
involverte myndigheter/brukere.

Vegstandard

Skipstrafikk i byggefasen

Skipstrafikk i driftsfasen

Igjen spesielle restriksjoner på skipstrafikken i driftsfasen. Under
vedlikeholdsarbeider vil stillaser 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 i hvert av spennene.

Drift/Vedlikehold

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

Kostnader

Antas å være lavere enn skråkabelbru.

Usikkerheter med hengebru
Det er laget en egen risikoanalyse for hengebru, gjengitt i vedlegg 3. I det etterfølgende
oppsummeres de viktigste risikomomentene.
Fundamenter på store dyp: Det ene tårnet er flyttet inn på land og det andre tårnet er
fundamentert på dybde ca. 12 m. Dette ligger godt innfor det området som en tidligere har
erfaring med. Usikkerheten er således lav.

Skipspåkjørsel: Det er kun tårnet i vann som vil bli utsatt for skipspåkjørsel, men også dette
tårnet ligger nær land og kan forholdsvis enkelt beskyttes mot påkjørsel ved hjelp av ei fylling.
Usikkerheten anses derfor å være moderat.
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Videre utredning av hengebru
Hengebru er en visuelt lett og enkel løsning som bidrar til å bevare åpenheten i
landskapsrommet. Brua har dimensjoner som passer bra til brustedet og som harmonerer godt
med f.eks. hengebru i 2 hovedspenn over vestre løp.
Kostnadene for hengebru anses å være levere enn for skråkabelbru. Det ble derfor besluttet å gå
videre med hengebru i skissefasen.
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4.4.2 Skråkabelbru

Brutype:
Brubredde:
Spennvidder:

Skråkabelbru med 1 hovedspenn og opphengte sidespenn.
Føringsbredde 20,0m. Total kassebredde i hengespenn ca 27m.
60+60+200+900+200+60+60=1540m

Kriterier

Vurderinger

Estetikk/landskapstilpasning

Skråkabelbru med 1 hovedspenn er også en visuelt lett og enkel
konstruksjon som bidrar til å bevare åpenheten i
landskapsrommet. Tårnene har noe bedre proporsjoner enn tårn
på hengebrua. Brua har dimensjoner som passer bra til brustedet
og som harmonerer godt med fortrinnsvis skråstagbru med 2
spenn over vestre løp.

Fundamenteringsforhold

Begge tårn er forutsatt fundamentert på senkkasser til berg i sjø.
Av hensyn til balansert løsning ved tårn og begrensning av fritt
spenn mellom tårn er det ikke foreslått å flytte tårn nærmere
land. (Fritt spenn er allerede stort i internasjonal målestokk.)
Fundamenter i sidespenn er også tenkt fundamentert på berg på
land.

Utfordringer ved bygging

En skråkabelbru som dette vil være bygget med fritt frambygg
metoden, spesielt i hovedspennet. Under bygging etter denne
metoden vil brudekket vandre mye opp og ned avhengig av
hvilket steg i byggesyklusen en er i. Dette kan til tider gi en
lavere seilingshøyde enn det som er kravet. Det vil i hele
byggetiden være behov for løft av seksjoner fra lekter under
utkrageren på brua. Dette vil være til hinder for skipstrafikk og
må tas hensyn til.

Spesielle konstruktive
utfordringer

Det er utbyggingsfasen som vil være den største utfordringen
rent teknisk. Det vil sannsynligvis kreves hjelpesøyler på
landsiden under utbygging.
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Skipspåkjørsel

Spesielt vestre tårn vil være utsatt for skipstøt, den ligger
nærmere skipsleden enn det østre tårnet. For å kunne ta hånd
om skipsstøt må det sannsynligvis bygges opp en voll rundt
fundamentet som skipene treffer. Fundamentene ligger nær
kanten der sjøbunnen stuper ned slik at en slik fylling kan bli
vanskelig å utføre. Hvordan dette evt løses må utredes nærmere.

Veggeometri

Brua er rett i horisontalplanet, og har god fleksibilitet med
hensyn til endring og optimalisering av veglinjen.

Vegstandard

Det er valgt vegstandard H7 som grunnlag for dette
skisseprosjektet. Dette gir en brubredde på 21 m. Dersom
vegstandard heves fra H7 til H8 vil dette ikke påvirke
brubredden.

Skipstrafikk i byggefasen

Skipstrafikken må ledes utenfor tårn og evt lektere/flytekraner i
byggeperioden. Dette vil nok kreve en god planlegging med de
involverte myndigheter/brukere.

Skipstrafikk i driftsfasen

Igjen spesielle restriksjoner på skipstrafikken i driftsfasen. Under
vedlikeholdsarbeider vil stillaser 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 hovedspennet
kan inspiseres med inspeksjonsvogn i hvert av spennene.
Fundamenter på store dyp gir økte inspeksjonskostnader.

Drift/Vedlikehold

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

Kostnader

Antar noe høyere kostnader enn hengebru.

Usikkerheter med skråkabelbru
Det er laget en egen risikoanalyse for skråkabelbru, gjengitt i vedlegg 3. I det etterfølgende
oppsummeres de viktigste risikomomentene.
Fundamenter på store dyp: Begge tårnene er fundamentert på senkkasser i sjøen. Dette betyr at
det må utføres en del arbeider under vann og de usikkerhetene som dette medfører. Dybden er
ikke ekstrem og usikkerhetene regnes for å være moderate.
Skipspåkjørsel: Da begge tårnene er fundamentert i sjøen, vil de være utsatt for skipspåkjørsel.
Lastene fra skipspåkjørsel er trolig så stor at en må bygge tiltak ved tårnfundamentene for å ta
opp denne lasten. Fyllinger er aktuell løsning, men kan være komplisert å utføre, spesielt ved
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vestre tårn pga bratt hellende berggeometri. Usikkerheten anses for å være moderat, eller
kanskje litt mere enn moderat for tårnfundamentet ved Håøya.
Videre utredning av skråkabelbru
Skråkabelbru er en visuelt lett og enkel konstruksjon som bidrar til å bevare åpenheten i
landskapsrommet. Tårnene har noe bedre proporsjoner enn tårnene på hengebrua.
Selv om kostnadene for skråkabelbrua anslås å være noe høyere enn for hengebru, ble det
besluttet at en skulle gå videre med skråkabelbru i skissefasen for å vurdere konseptet og
kostnadene nærmere.

4.4.3 Flytebru m/seilløp

Kriterier
Generelle vurderinger

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

Kostnader

Ikke konkurransedyktig

Videre utredning av flytebru
Brutypen anses å være uaktuell på dette brustedet og utredes derfor ikke videre.

4.4.4 Neddykket rørbru

Kriterier
Generelle vurderinger

Kostnader

Vurderinger
Ny og ikke utprøvd teknologi. Det vil være vanskelig å få til en
veggeometri som kan gå fra en neddykket rørbru på kote -25 i
østløpet til en høgbru med seilingshøyde på 55m i vestløpet.
Ikke konkurransedyktig

Videre utredning av flytebru
Brutypen anses å være uaktuell på dette brustedet og utredes derfor ikke videre.

4.4.5 Utsiling av brutyper – østre løp

Med bakgrunn i vurderingene i idefase anses hengebru som hovedalternativet i dette løpet, men
skråkabelbru tas også med i skissefasen for å få en nærmere kostnadsvurdering av denne.
Dette valget er gjort for å eliminere skipsstøtproblematikken. Å flytte fundamentene nærmere
land er kun praktisk mulig med hengebrualternativet. En hengebru vil også få lavere tårn enn en
skråkabelbru og vil virke mindre dominerende i landskapet.
Hengebru med 1 hovedspenn er en rasjonell løsning som samtidig er visuelt lett og enkel løsning
som bidrar til å bevare åpenheten i landskapsrommet. Brua har dimensjoner som passer bra til
brustedet og som harmonerer godt med hengebru fortrinnsvis med 2 hovedspenn over vestre
løp.
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5.

SKISSEFASE - UTVALGTE BRUTYPER

5.1

Risikovurdering
Før gjennomføring av skissefasen ble det gjennomført 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, men er også kommentert for hver av bruene i
kapitlene 5.3 og 5.4.

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 i vestre løp
Etter vurderingene som er utført i idefasen har en kommet fram til at følgende bruer bør utredes
videre i skissefasen:
·
·
·
·

Hengebru i ett spenn
Hengebru i 2 spenn
Fritt frambygg bru
Extradosed bru
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5.3.1 Hengebru i 1 spenn

Bruløsning

Det henvises til bruløsning på tegning K2100, se vedlegg.
Bru følger veilinje alternativ 2, og er totalt ca 2310 meter lang.
Brua består av en hengebru med 1460m spennvidde og med viadukter på hver side. Viaduktenes
lengde er avhengig av vertikal linjeføring. På figur ovenfor er det illustrert viadukter med lengde
på hhv 205,5m og 645m. En heving av veilinjen i vest er en aktuell løsning, og vil medføre at den
vestre viadukten blir noe lenger som vist i avsnitt 5.3.2 for alternativ hengebru i to spenn. Vestre
viadukt med lengde 285m er lagt til grunn i kostnadsoverslag for begge hengebrualternativer.

Estetiske forhold
I utgangspunktet er dette en visuelt lett og relativ enkel bruløsning. Hovedspennet er imidlertid
svært langt, og brua får store dimensjoner som ikke harmonerer med brustedets skala. Samspill
med kortere hengebru over hovedskipsleden i østre løp er også uheldig.

Veilinjer og veggeomertri
Veglinje alternativ 2 som er lagt til grunn er vist i avsnitt 3.2.
Veglinjen er vist rettlinjet i horisontalplanet gjennom både øst- og vestbrua, men ved behov kan
man introdusere en liten vinkelendring på Håøya slik at man treffer land der det er mest
ønskelig. Brutypen har derfor stor fleksibilitet i plassering.
Når det gjelder vertikal linjeføring er denne i stor grad bestemt av krav til fri høyde i seilingsløpet
for både denne brua (55mx100m) og tilstøtende bru i det østre løpet ved Håøya (72mx750m).
Det vil bli et lavbrekk på veilinjen mellom disse to høybrekkene ved seilingsløpene. Fordi
seilingshøyden er 17m lavere på vestbrua enn på østbrua vil veien falle fra østbrua mot vestbrua.
Høydeforskjellen blir tatt opp på vegen mellom bruene på Håøya og på viadukten ut mot
hengespennet.
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Inn mot land på Røykensiden er frihetsgradene større. Veilinjen kommer inn over land i en høyde
som er tilpasset innløp til tunnel like etter brua. Det er aktuelt å heve veilinjen med ca 10 meter
inn over land i forhold til illustrasjonen som er vist, slik at en oppnår mere vei i dagen
(fjellskjæring) og kortere tunnel.

Kollisjonslaster fra skip
Kollisjonslaster som er lagt til grunn er angitt i avsnitt 3.8.2.
Tårn er plassert nær land og langt fra seilingsløpet. Det er derfor lagt til grunn en kollisjonslast
på 50 MN. Det antas at laster fra skipskollisjon vil kunne tas opp av en fenderplate/fender på
toppen av fundamentet og at fundamentet har tilstrekkelig stabilitet, styrke og bæreevne til å
føre disse lastene ned til berg. For fundament nær Håøya er det også mulig å etablere en
beskyttende fylling rundt fundamentet.
Kollisjonslaster fra skip er en viktig inputparameter som i neste planfase bør baseres på en
risikoanalyse utført som en frekvensanalyse, og slik at dimensjonerende kollisjonslaster
bestemmes separat for de enkelte bruakser.

Grunnforhold og fundamentering
Det er gjennomført akustiske målinger av sjøbunnen som viser at løsmassemektigheten er liten i
området hvor det er aktuelt å fundamentere tårn. Supplert med informasjon fra geologiske kart
og visuell observasjon kan en med stor sikkerhet anta fundamentering på berg i alle akser.
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.
I tårnaksen på vestsiden hvor fundamenteringsdybden er ca 25m er brua er tenkt fundamentert
med senkkasse til berg. Denne er tenkt bygd som en stor senkkasse på 15x54 m, alternativt en
enklere utførelse med to sylinderformete senkkasser som forbindes i toppen med en plate hvis
kollisjonslastene tillater det. Senkkassens dimensjoner og utforming bør være gjenstand for
optimalisering i neste planfase. Fundamenteringsdybde på 25 m må betraktes som en relativt
normal fundamenteringsdybde som en har god erfaring med fra flere andre prosjekter.
Senkekassen tenkes produsert i nærheten av byggeplass etter metode beskrevet for fritt
frambygg bruer i avsnitt 5.3.3.
Fundamentet i den østre tårnaksen, hvor fundamenteringsdybden er begrenset til ca 5 – 7 m, er
tenkt utført som et vanlig tørrstøpt, massivt undervannfundament.
Tårnplasseringene kan justeres noe med tanke på optimalisering av spennviddene.
Påseilingslastene fra skip er av begrenset størrelse i det vestre løpet ved Håøya, og vil ikke
influere noe særlig på tårnplasseringen med mindre en velger å fundamentere på større dyp enn
ca 25m.

Tårn
Tårnene på hengebrua er tenkt utført som tradisjonelle H-tårn med en rigel under overbygningen
og to rigler over dekket. Kote på toppen av tårnene er 211,0m. Tverrsnittet på tårnbena er
utformet som et kassetverrsnitt med tykkelse på veggen på 0,6m. Dimensjonene i tårnet er
antatt å være 7x9m i bunn og 4,5x4,5 i toppen.
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Bærekabler
Utførelsen som er lagt til grunn for vurderinger, mengder og kostnadsoverslag er beskrevet i det
følgende.
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 755mm. Kabelforankringene er tenkt utført som
tradisjonelle bergforankringer med spredesadel, spredekammer og forankringskammer.
Forankringskamrene vil komme under havnivå slik at det sannsynligvis vil være behov for
pumpekapasitet for å fjerne vann som kommer inn. Det bør imidlertid injiseres tetningsmasse
rundt spredekammer og forankringskammer for å redusere vannproblemene mest mulig.

Avstivningsbærer
Avstivningsbæreren er foreslått utført som en lukket ortotrop stålkasse med bredde på 27m og
høyde på 3m. Stålkassen blir satt sammen til seksjoner på 40-60m og transportert til brustedet
med båt. Seksjonene løftes på plass og monteres til hengestengene. Stålkassen avfuktes
innvendig og males med 3 strøk maling utvendig. Det monteres kjøresterke rekkverk på hver
side av hver kjøreretning. Avstivningsbæreren tilrettelegges for en utvendig vedlikeholdsvogn.
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Utfordringer i byggefasen
Under bygging av overbygningen vil det bli heiset opp elementer på 40-60m lengde som
monteres i hengestenger. Under denne prosessen må skipstrafikken gå utenom det området en
seksjon blir heiset opp. På grunn av den begrensede skipstrafikken som er i Vestfjorden burde
ikke dette føre til de store problemene.

IDV (Inspeksjon, Drift og vedlikehold)
I en vedlikeholds og inspeksjonsfase av overbygningen er det forutsatt at det blir brukt en
inspeksjonsvogn i hovedspennet. Denne vognen har en høyde ca. 3m og vil henge under
brukassen, og vil dermed redusere seilingshøyden lokalt. Denne reduksjonen anses ikke å være
noe problem siden skipstrafikken er marginal.
Inspeksjon av senkkassen forutsettes å bli utført med dykker.
Det er forutsatt at det velges komponenter som rekkverk, lager, fuger etc. som har lang levetid
og er vedlikeholdsvennlige.

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 HB
N400 (HB 185, utg 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
Bærekabel
Hengestenger
Forankringer
Fuktisolering
Bruutstyr
Elektrisk anlegg
Spesielt utsyr maskinelt
Spesielle installasjoner
Sum
Antall m2 brudekke
Pris pr m2

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

Mengde a kr
Pris uten rigg Påslag rigg a kr inkl rigg Pris med rigg
13 246
14 000
185 444 000
1,30
18 200
241 077 200
14 460
17 000
245 820 000
1,42
24 140
349 064 400
17 850
18 000
321 300 000
1,30
23 400
417 690 000
17 118
46 100
789 139 800
1,29
59 469 1 017 990 342
16 091
61 000
981 551 000
1,31
79 910 1 285 831 810
288 364 000
104 904 800
1,18
429 520
123 787 664
140 000 000
1,42
198 800 000
46 200
740
34 188 000
1,29
955
44 102 520
110 000 000
1,37
150 700 000
17 000 000
1,20
20 400 000
45 500 000
1,35
61 425 000
4 000 000
1,29
5 160 000
2 978 847 600
55 440
53 731

1,31

3 916 028 936
55 440
70 635
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5.3.2 Hengebru i 2 spenn

Bruløsning

Bru følger veilinje alternativ 2, og er totalt ca. 2395 meter lang.
Brua består av en 2-spenns hengebru med 730m spennvidde på hvert spenn og med viadukter
på hver side med lengde på hhv 285m og 650m.
Det henvises til bruløsning på tegning K2200, se vedlegg.

Estetiske forhold
Sammenliknet med hengebru i 1 spenn har denne brua dimensjoner som er bedre tilpasset
brustedet og som harmonerer bedre med ett-spenns hengebru i østre løp. Det er viktig at
tårntoppene forlenges noe for at tårn skal få gode proporsjoner. Høyde og utforming av tårn må
harmonere med utforming av hengebru i østre løp. Særlig sett fra nord kan bruanlegget
betraktes som en kontinuerlig hengebru med 5 tårn.
Bruas rette linjeføring anses som positivt i forhold til kompleks landskapsform.

Veilinjer og veggeomertri
Veglinje alternativ 2 som er lagt til grunn er vist i avsnitt 3.2.
Veglinjen er vist rettlinjet i horisontalplanet gjennom både østre og vestre løp ved Håøya. Fordi
veilinjen må gå gjennom det lokale, grunne området hvor det midtre tårn skal fundamenteres,
har denne brutypen relativt liten fleksibilitet i plassering. Veglinjen kan roteres noe rundt dette
fastpunktet, og ved behov kan man introdusere en liten vinkelendring på Håøya slik at veglinjen
treffer land der det er mest ønskelig i østre løp.
Når det gjelder vertikal linjeføring er denne i stor grad bestemt av krav til fri høyde i seilingsløpet
for både denne brua (55mx100m) og tilstøtende bru i det østre løpet ved Håøya (72mx750m).
Det vises til beskrivelse av vertikal linjeføring for ett-spenns hengebru (avsnitt 5.3.1) som også
vil gjelde for dette alternativet.
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Kollisjonslaster fra skip
Kollisjonslaster som er lagt til grunn er angitt i avsnitt 3.8.2.
Det midtre tårnfundamentet er plassert nærmest seilingsløpet, og plasseringen midtfjords gjør at
dette er mest utsatt. Her er det lagt til grunn en kollisjonslast på 80MN. Fundamentet med
fenderplate må utformes slik at kollisjonslasten kan tas opp og føres ned til bergnivå.
Overslagsberegninger underbygger at dette er mulig, men på grunn av en betydelig kollisjonslast
i kombinasjon med stor fundamenteringsdybde kan kollisjonslasten bli bestemmende for
fundamentets utforming.
Vestre og østre tårn er plassert nær land og langt fra seilingsløpet. Ved disse tårnfundamentene
er vurderingene basert på en kollisjonslast på 50 MN. Det antas at laster fra skipskollisjon her vil
kunne tas opp av en fenderplate/fender på toppen av fundamentet og at fundamentet har
tilstrekkelig stabilitet, styrke og bæreevne til å føre disse lastene ned til berg. For fundament nær
Håøya er det også mulig å etablere en beskyttende fylling rundt fundamentet.
Kollisjonslaster fra skip er en viktig inputparameter som i neste planfase bør vurderes nærmere
baseres på en risikoanalyse utført som en frekvensanalyse, og slik at dimensjonerende
kollisjonslaster bestemmes separat for de enkelte bruakser.

Grunnforhold og fundamentering
Det er gjennomført akustiske målinger av sjøbunnen som viser at løsmassemektigheten er liten i
området hvor det er aktuelt å fundamentere tårn. Supplert med informasjon fra geologiske kart
og visuell observasjon kan en med stor sikkerhet anta fundamentering på berg i alle akser.
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 med senkkasser i midtaksen og tårnaksen på vestsiden.
Midtfundamentet er tenkt utført med 4 senkkasser med diameter 12m. Fundamentet vil ha
betydelige utfordringer knyttet til den dype fundamenteringen. Fundamentdybden til de 4 bena
varierer mellom 50-58m som er et betydelig dyp som kompliserer dykkeroperasjonene. Det er
tenkt at det må sprenges ut fire flater hvor hver senkkasse monteres. Senkkassene plasseres på
3 knaster og understøpes. Toppen av senkkassene støpes sammen med en plate som danner
tårnfundament og fungerer som fender mot skipsstøt.
I tårnaksen på vestsiden hvor fundamenteringsdybden er ca 25m er brua er tenkt fundamentert
med senkkasse til berg. Denne er tenkt bygd som en stor senkkasse på 15x54 m, alternativt en
enklere utførelse med to sylinderformete senkkasser som forbindes i toppen med en plate hvis
kollisjonslastene tillater det. Fundamenteringsdybde på 25 m må betraktes som en relativt
normal fundamenteringsdybde som en har god erfaring med fra flere andre prosjekter.
Senkkassens dimensjoner og utforming bør være gjenstand for optimalisering i neste planfase.
Senkekassen tenkes produsert i nærheten av byggeplass etter metode beskrevet for fritt
frambygg bruer i avsnitt 5.3.3. Arbeidsoperasjonene som er nødvendig for å gjennomføre jobben
med senkkassene vurderes som kjente og gjennomførbare, men krevende. Dette gjelder spesielt
for de største/dypeste senkkassene for midtfundamentet, hvor dykkerarbeider blir krevende både
arbeidsmessig og tidsmessig på grunn av stort vanndyp. På grunn av store dimensjoner, dyp
fundamentering og mangel på erfaringstall fra andre prosjekter, er det vanskelig å vurdere
arbeidsomfang og kostnad med stor sikkerhet.
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Fundamentet i den østre tårnaksen, hvor fundamenteringsdybden er begrenset til ca 5 – 7 m, er
tenkt utført som et vanlig tørrstøpt, massivt undervannfundament.

Tårn
Tårnplasseringene er basert på to like spenn. Noe reduksjon av det østre spennet vil være mulig i
en fremtidig optimaliseringsprosess, men gir ingen åpenbar gevinst på grunn av dypere
fundamentering ved Håøya og ikke-symmetriske krefter ved midt-tårnet. Påseilingslastene fra
skip er av begrenset størrelse i det vestre løpet ved Håøya, og antas ikke å være begrensende
faktor for tårnplasseringen med mindre en velger å fundamentere på større dyp enn 25m.
Tårnene er tenkt utført som tradisjonelle H-tårn. Det midtre tårnet må stives av i lengderetning
og er tenkt utført som et A-tårn under kjørebanen. Tårnene er tenkt utført som et kassetverrsnitt
med veggtykkelse på 0.6m. Tårnet på Håøyasiden er tenkt direktefundamentert med
undervannstøp. Tårnet på Røykensiden er tenkt fundamentert på en senkkasse som går ned til
kote -24.0. Det midtre tårnet er fundamentert på 4 sirkulære senkkasser som går ned til kote 52. Senkkassene er forbundet i toppen til en 4m høy fenderplate på 41x54. Fundamentet
dimensjoneres til å kunne ta de skipsstøtlaster som oppstår.
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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 500 mm. Kabelforankringene er tenkt utført som
tradisjonelle bergforankringer med spredesadel og spredekammer og forankringskammer.
Forankringskamrene vil komme under havnivå slik at det sannsynligvis vil være behov for
pumpekapasitet for å fjerne vann som kommer inn. Det bør imidlertid injiseres tetningsmasse
rundt spredekammer og forankringskammer for å redusere vannproblemene mest mulig.

Avstivningsbærer
Avstivningsbæreren er utført som en lukket ortotrop stålkasse med bredde på 27m og høyde på
3m. Stålkassen blir sattsammen til seksjoner på 40-60m og transportert til brustedet med båt.
Seksjonene løftes på plass og monteres til hengestengene. Stålkassen avfuktes innvendig og
males med 3 strøk maling utvendig. Det monteres kjøresterke rekkverk på hver side av hver
kjøreretning. Avstivningsbæreren tilrettelegges for en utvendig vedlikeholdsvogn.

Utfordringer i byggefasen
De største utfordringene i byggefasen er knyttet til bygging av midtfundamentet. Her er
utfordringer med sprengning, rensk og planering på nærmere 60 m dyp. Under bygging av
overbygningen vil det bli heiset opp elementer på 40-60m lengde som monteres i hengestenger.
Under denne prosessen må skipstrafikken gå utenom det området en seksjon blir heiset opp. På
grunn av den begrensede skipstrafikken som er i Vestfjorden burde ikke dette føre til de store
problemene.

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. Denne reduksjonen anses ikke å
være noe problem siden skipstrafikken er marginal.
Inspeksjon av senkkassene på midtfundamentet bør fortrinnsvis skje ved hjelp av ROV pga den
store dybden.
Det er forutsatt at det velges komponenter som rekkverk, lager, fuger etc. som har lang levetid
og er vedlikeholds vennlige.
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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 HB
N400 (HB 185, utg 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.

Risiko/usikkerhetsprofil
Det vises til vurderinger av usikkerheter og risiki ved dette konseptet i kapittel 4 og i vedlegg 3.
Følgende tiltak er gjort for å bedre risikoprofilen fra idefase til skissefase:
·
Supplerende sjøbunnskartlegging for å få detaljert kunnskap om sjøbunnsnivå og variasjoner
i områder med mangelfull kartlegging. Dette gjelder spesielt i området ved midtfundamentet.
·
Akustiske målinger av sjøbunn for å kartlegge bergnivå og løsmassemektighet.
·
Karlegging av skipstrafikken for bedre å vurdere problemstillinger knyttet til skipstrafikk og
kollisjonslaster.
·
Overslagsberegninger

Kostnadsoverslag

Tårn
Senkkasse og tårnfund
Viadukter inkl søyler og fund
Stålkasse
Bærekabel
Hengestenger
Forankringer
Fuktisolering
Bruutstyr
Elektrisk anlegg
Spesielt utsyr maskinelt
Spesielle installasjoner
Sum
Antall m2 brudekke
Pris pr m2

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

Mengde a kr
Pris uten rigg Påslag rigg a kr inkl rigg Pris med rigg
18 422
14 000
257 908 000
1,30
18 200
335 280 400
26 500
17 000
450 500 000
1,42
24 140
639 710 000
17 850
18 000
321 300 000
1,30
23 400
417 690 000
17 118
46 100
789 139 800
1,29
59 469 1 017 990 342
5 740
61 000
350 140 000
1,31
79 910
458 683 400
153 364 000
55 692 000
1,18
429 520
65 716 560
175 000 000
1,42
248 500 000
46 200
740
34 188 000
1,29
955
44 102 520
110 000 000
1,37
150 700 000
17 000 000
1,20
20 400 000
45 500 000
1,35
61 425 000
4 000 000
1,29
5 160 000
2 610 367 800
55 440
47 085

1,33

3 465 358 222
55 440
62 506
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5.3.3 Fritt frambygg bru

Bruløsning

Det henvises til bruløsning på tegning K2300, se vedlegg.
Bru følger veilinje alternativ 1, og er totalt ca 2565 meter lang.
Brua består av en flerfelts fritt-frambygg-del på ca 1590m som er koblet sammen med viadukter
med lengder på ca 900m i øst og 75m i vest. En heving av veilinjen i vest er en aktuell løsning,
og vil medføre at den vestre viadukten blir noe lenger.

Estetiske forhold
Sammenlignet med hengebruer og skråkabelbruer vil en Fritt-Frambygg bjelkebru (FF-bru)
framstå som visuelt tyngre, og vil sammenliknet med hengebrualternativene i større grad lukke
landskapsrommet. Det bør derfor etterstrebes å utforme brua på en måte som får brukassen til
framstå så lett som mulig. Forslag til måter å løse dette på er omtalt og illustrert under avsnittet
«Brutverrsnitt».

Veilinjer og veggeomertri
Veglinje alternativ 1 som er lagt til grunn er vist i avsnitt 3.2.
Veglinjen er lagt slik at den følger en grunnere del av sjøen hvor fundamenteringsnivåene er
minst mulig og innenfor håndterbar størrelse, samtidig som posisjonen til veglinjen er temmelig
låst ved begge bruender. Ved Håøya nord vil veglinjen ligge så høyt at man må treffe den
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høyeste delen av øya for at brua skal lande på øya, og ikke bare bli en del av en lang bru over
hele Oslofjorden. På Røykensiden ønsker man å treffe land i et område med lite hus/hytter
mellom bebyggelsen i Åros og Båtstø. Dette gir en S-formet brukurvatur i horisontalplanet med
minimum horisontalradius på 1200 meter. En utretting av veilinjen mellom bruas landingspunkter
(større kurveradius) vil medføre en vesentlig økning i fundamenteringsdybder og tilhørende
kostnader.
En utretting av veilinjen inn mot Røykensiden vil isolert sett være gunstig for brua både med
hensyn til brulengde, fundamentering og kurvatur, men man vil i større grad berøre eksisterende
bebyggelse (hytter). Dette er forhold som kan være gjenstand for vurdering i en senere planfase.
Med horisontalradius på 1200 meter og veg i dimensjoneringsklasse H7 (med max hastighet 80
km/t) vil krav til fri siktlengder ikke medføre behov for bruutvidelse, men man er svært nær
grensen for at kravet utløses. Dersom en på et senere tidspunkt velger en høyre
dimensjoneringsklasse, for eksempel H8 (max hastighet 100 km/t), vil kravet til økt brubredde
utløses. Ved radius 1200m og horisontal veg kreves en utvidelse på 4,35 meter, noe som vil
medføre en vesentlig kostnadsøkning.
Når det gjelder vertikal linjeføring er denne i stor grad bestemt av krav til fri høyde i seilingsløpet
for både denne brua og tilstøtende bru i det østre løpet ved Håøya. Det vil bli et lavbrekk på
veilinjen mellom disse to høybrekkene, men det er begrenset hvor mye man kan gå ned både av
hensyn til linjeføring og estetikk. Inn mot land på Røykensiden er frihetsgradene større. Veilinjen
kommer inn over land i en høyde som er tilpasset innløp til tunnel like etter brua. Det er derfor
aktuelt å heve veilinjen med ca 10 meter inn over land slik at en oppnår mere vei i dagen
(fjellskjæring) og kortere tunnel. Dette vil gi større søylelengder og litt økning av lengden på
østre viadukt. Begge disse effektene kan være gunstig for bruløsningen totalt sett. Økt
søylelengde i akse 17 gir en økt søylefleksibilitet som både er gunstig og kan være nødvendig for
å oppnå en fugefri bru. Økt viaduktlende i vest gir også en bedre balanse mellom
glidelagerkrefter fra vestre og østre viadukt.

Fritt-Frambygg-del av brua
Fritt-Frambygg-delen (FF-delen) av brua har 4 spenn på 290m og et litt kortere spenn på 205 m.
Kassehøyden i de lengste spenn vil bli ca 16-17 meter. Bruoverbygningen er monolittisk
forbundet med søylene. Søylene utgjøres av to brede veggskiver som i byggefasen er forbundet
med tverrvegger for å utgjøre et stivere kassetverrsnitt. For de to søylene nærmest bruas
nullpunkt for temperaturbevegelser og langtidsdeformasjoner antas det å være behov for at
tverrveggene blir permanente. I øvrige akser må tverrveggene fjernes for at søylestivheten ikke
skal bli for stor av hensyn til tvangskrefter på grunn av horisontal deformasjon i bruas
lengderetning fra svinn, kryp og temperatur. Mulig utforming av brutverrsnitt og søyleutforming
er diskutert i eget avsnitt.
Denne delen av brua er antatt fundamentert på senkkasser til berg i alle 6 akser, og med et
antatt fundamenteringsnivå på 17-50 meters vanndyp. Senkkassene er foreløpig antatt med
dimensjon på ca Ø20 meter, og dimensjon er bestemt av kollisjonslast fra skip. Det antas at
dimensjon på flere av senkkassene, spesielt senkkassene utenfor seilingsløpet, kan reduseres
noe i størrelse etter en optimaliseringsprosess hvor kollisjonslaster og fundamentnivå for hvert
enkelt fundament vurderes.
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Viadukter
Viaduktene her vurdert og illustrert som en betongkassebru med spennvidder på 86 meter og
konstant kassehøyde på ca 4,5 meter. Søylene er ca 50 meter høye målt fra overkant fundament
til underkant av brukasse. Med glidelager ved søyletopper vil søylene utgjøre 50 meter lange
utkragede elementer med knekklegde ca 100m. Dette krever at søylene ikke lages for slanke,
men utformes med en geometri som gir en tilstrekkelig søylestivhet for krefter i bruas
lengderetning. Det antas behov for søyletykkelse på 3,5-4,0 meter. Søylene er illustrert med
kassetverrsnitt med yttermål på 4,0 meter i bruas lengderetning og bredde 5-7 meter i bruas
tverretning. Søyler i sjøen er fundamentert på senkkasser til berg, antatt dimensjon er Ø10
meter.
Andre spennviddeforhold enn de valgte/illustrerte er aktuelle for den lange viadukt vest, da det
stort sett er moderate vanndyp (10-20m) og små variasjoner i vanndybder der viadukten skal
fundamenteres i sjøen. Unntaket er en dyprenne inn mot land (mellom akse 4 og 5) som det vil
være gunstig å spenne over, noe som krever en spennvidde i størrelsesorden den valgte
spennvidde. En optimalisering av spennvidder med hensyn på økonomi og estetikk vil være en
naturlig del av en fremtidig prosess. Brukassehøyden vil variere tilnærmet proporsjonalt med
valg av spennvidde, og varierende kassehøyde kan være aktuelt dersom en velger å økt
spennviddene.
Det økonomisk optimale valg av spennvidde er i stor grad knyttet opp mot
fundamenteringskostnadene. Det må velges en fundamenteringsløsning som er robust mot
skipsstøt. Sjøbunnstopografien i området med mange grunne områder vil hindre kollisjon fra de
største skipene, og fundamentene er plassert langt fra både hovedskipsleden og skipsleden vest
for Håøya, men mindre skip vil kunne treffe fundamenter i en ulykkessituasjon. Ved vurdering av
fundamenter er det i denne planfasen lagt til grunn et skipsstøt på 30 MN, se avsnitt 3.8.2.
Estetisk sett er det gunstig med lange spennvidder for å skape en balanse mellom søylehøyde og
spennvidder, og for å skape en størst mulig grad av åpenhet under bruene. Dette gir også den
beste samhørigheten/slektskapet mellom viadukt og hovedspenn.
I viaduktene vil bruoverbygning ligge an på glidelager (i lengderetning av bru) ved søyletopper.
En lett bruoverbygning vil derfor være gunstig med hensyn på friksjonskrefter. Summen av disse
kan bli store og må tas opp i brusøylene til FF-brua som er plassert nærmest bruas nullpunkt for
bevegelse (akse 14/15). Utforming av viadukten som en samvirkebru (stålkasse/betongdekke),
som er vesentlig lettere enn en ren betongkasse, kan derfor være aktuelt ut fra en global
betraktning av kraftopptak.
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Brutverrsnitt
Sammenlignet med hengebruer og skråkabelbruer vil en Fritt-Frambygg bjelkebru (FF-bru)
framstå som tyngre og mere monumental, og en bru som i større grad lukker landskapsrommet.
Det bør derfor etterstrebes å utforme brua på en måte som toner disse effektene mest mulig
ned.
For å få brua til å virke så lett som mulig er det illustrert en løsning med relativt smal brukasse
og utkraget dekke forsterket med ribber eller stag, se figur på neste side. Tårn føres opp på
sidene av brukassen for å bryte opp den store sideflaten på betongkassen. Det kan gi en gunstig
effekt å la søylene være litt smalere ved topp enn ved bunn.
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Ved statiske beregninger og mengder/kostnadsoverslag er det er det lagt til grunn en
brugeometri som vist nedenfor. Til dette formålet har det vært sett på to relativt like geometrivarianter med henholdsvis rette og skråstilte steg. Ved å skråstille stegene kan en oppnå et litt
slankere uttrykk og mulighet for å optimalisere søyledimensjonene. Det er etter vår oppfatning
alternativet som er vist på foregående side som har de estetisk største kvaliteter, og dette
alternativet er derfor benyttet på fotomontasjer og i 3D-illustrasjoner. Kostnadsforskjellene
mellom de ulike løsningene vil være små, og er ikke blitt gjenstand for nærmere vurdering på
dette tidspunkt.

Tverrsnitt – variant med rette steg

Tverrsnitt – variant med skråstilte steg
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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 berg i
alle akser. 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 med senkkasser i alle akser. Antatte dimensjoner er Ø10 meter i
viadukter og inntil Ø20 meter i hovedspenn (FF-delen). Senkkassenes høyde vil variere ca 1020m i viadukter og ca 20-50meter i hovedspenn.
Senkkassenes dimensjoner bør være gjenstand for optimalisering i neste planfase. Viktigste
inputparametere er kollisjonslaster fra skip som bør baseres på en risikoanalyse utført som en
frekvensanalyse, og slik at dimensjonerende kollisjonslaster bestemmes separat for de enkelte
bruakser. Kollisjonslaster som er lagt til grunn er angitt i avsnitt 3.8.2. Det antas at dimensjoner
og mengder som er antatt for senkkassene er realistiske, og trolig konservative i enkelte akser,
når en tar nevnte optimaliseringsprosess i betraktning.
Senkekassene tenkes produsert i nærheten av byggeplass. Bunnplate og nedre del av vegger
støpes ut på lekter. Resten av konstruksjonen støpes ut etter «Condeep-metoden» ved at
konstruksjonen senkes ned i sjøen etter hvert som vegger støpes. Senkekassene ballasteres med
steinmasser og vann i alle flytende faser (under støping, uttauing til fundamentstedet og
nedsetting) og i permanent tilstand. Før kassen senkes ned på fundamentpunktet må løsmasser
på bunnen fjernes, berg avrettes med sprengning, sprengte masser fjernes og sikring/fjerning av
overliggende berg vurderes. Det støpes ut betongklosser på sjøbunnen som kassen senkes ned
på. Etter nedsenking støpes det ut mellom berg og bunnen av kassa.
Arbeidsoperasjonene som er nødvendig for å gjennomføre jobben med senkekassene vurderes
som kjente og gjennomførbare, men krevende. På grunn av store dimensjoner og dyp
fundamentering er det imidlertid vanskelig å vurdere arbeidsomfang og kostnad med stor
sikkerhet. Dette gjelder spesielt for de største/dypeste senkekassene for FF-brua, hvor
dykkerarbeider blir krevende både arbeidsmessig og tidsmessig på grunn av stort vanndyp.

Utfordringer i byggefasen
Overslagsberegninger indikerer at krefter og dynamiske bevegelser under vindbelastning vil bli i
største laget uten midlertidig avstivning av bruoverbygningen i byggefasen hvor en har svært
lange, frie kragarmer før sammenkobling. Det er derfor antatt at det er behov for midlertidig
avstivning av bruoverbygningen fra tidspunktet hvor kragarmene får en kritisk/forhåndsbestemt
lengde og fram til sammenkobling som gir en kontinuerlig bruoverbygning. Det antas at det vil
være tilstrekkelig med understøttelser som har anlegg på senkkasser for permanente
fundamenter. Understøttelse med hjelpesøyle lenger ut i feltet er statisk sett mere gunstig, men
alternativet krever fundamentering på sjøbunnen og vurderes på det nåværende tidspunkt å
være mere komplisert og kostbart, men gjennomførbart.
På grunn av brubanens krumning i horisontalplanet vil det i byggefasen med frie kragarmer
bygges opp et betydelig torsjonsmoment i brukassa på grunn av bruas egenvekt.
Torsjonsmomentet må overføres ned til fundament som bøyemoment i søyla eller via
hjelpesøyler. Hjelpesøylene kan utformes slik at de overfører en vesentlig del av effektene som
skyldes eksentrisk egenvekt direkte til fundament/senkkasse uten å belaste hovedsøylene.
Ombygging av søyler fra kassetverrsnitt til doble skivesøyler for å oppnå tilstrekkelig kapasitet i
byggefaser og tilstrekkelig fleksibilitet i ferdigtilstanden er omtalt i avsnittet «FF-delen av brua».
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Etablering av senkkasser vil være en av de største utfordringene i byggefasen, og er nærmere
omtalt under «Grunnforhold og fundamentering».
Skipstrafikken/nyttebåttrafikken i det vestre løpet ved Håøya er så liten at problemstillinger
knyttet til aktuelle byggefaser med restriksjoner, faseplaner, materialtilgang, personell og utstyr
anses å være greit løsbart. Den store mengden fritidsbåter vil trolig utgjøre den største risiko, og
tiltak i form av varsling, merking av seilingsled, avsperring av områder, hastighetsrestriksjoner
etc. vil være påkrevet.

IDV (Inspeksjon, Drift og vedlikehold)
Brua inspiseres med kjente teknikker og metoder som normalt benyttes for Fritt-Frambyggbruer.
Det benyttes brulift/hengestillas supplert med klatreteknikk utvendig på søyler og i områder med
vanskelig tilkomst, og adkomst via leidere inne i hule søyler. Adkomst til fundamenter krever
tilgang på båt. Inspeksjon av senkkassene bør fortrinnsvis skje ved hjelp av ROV på de dypeste
fundamentene og med dykker på de grunne.
På grunn av det store antall fundamenter i sjøen, til dels på store dyp, og store betongoverflater
med stedvis krevende tilkomst, vil inspeksjon og vedlikehold på brua være en omfattende jobb.
Konstruksjoner i og nær sjø vil i tidens løp gi utfordringer med kloridinntrengning og korrosjon
med tilhørende behov for vedlikehold og reparasjoner. Problemene kan reduseres gjennom tiltak
som optimal betongproporsjonering, økt overdekning, bruk av syrefast armering i kritiske
områder og bruk av katodisk beskyttelse som det bør planlegges med fra starten av.
Det er forutsatt at det velges komponenter som rekkverk, lager, fuger etc. som har lang levetid
og er vedlikeholdsvennlige.
Inspeksjon, drift og vedlikehold av brua vil ikke være til vesentlig hinder for skipstrafikken.
På det nåværende tidspunkt kan det ikke konkluderes med om omfang og kostnader knyttet til
inspeksjon, drift og vedlikehold er større eller mindre på denne brutypen enn på hengebru eller
andre aktuelle brutyper som her vurderes.

Overslagsberegninger
Det er utført en del overslagsberegninger for byggefaser, ferdigtilstanden og for lastsituasjon
med kollisjonslast fra skip på fundamenter. Med de antatte kollisjonslaster vil denne
lastsituasjonen bli dimensjonerende for de fleste av fundamentene.
Spesielt nevnes at det er utført statisk og dynamisk analyse for antatt kritisk byggefase med
maksimal fri utkraging av bruoverbygningen (like før sammenkobling).
Ut over dette er geometri og dimensjoner basert på erfaringstall og løsninger fra sammenlignbare
prosjekter med lignende bruløsninger og spennvidder.
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Risiko/usikkerhetsprofil
Det vises til vurderinger av usikkerheter og risiki ved dette konseptet i kapittel 4 og i vedlegg 3.
Følgende tiltak er gjort for å bedre risikoprofilen fra idefase til skissefase:
·
Supplerende sjøbunnskartlegging for å få detaljert kunnskap om sjøbunnsnivå og variasjoner
i områder med mangelfull kartlegging.
·
Akustiske målinger av sjøbunn for å kartlegge bergnivå og løsmassemektighet.
·
Karlegging av skipstrafikken for bedre å vurdere problemstillinger knyttet til skipstrafikk og
kollisjonslaster.
·
Overslagsberegninger

Kostnadsoverslag

Landkar
FF-bru. Senkkasse og fund.
FF-bru. Hovedsøyler.
FF-bru. Hjelpesøyler i sjø.
FF-bru. Hjelpesøyler på land.
FF-bru. Bruoverbygning.
Viadukter. Fundamenter i sjø.
Viadukter. Søyler og fundamenter på land.
Viadukter. Bruoverbygning.
Fuktisolering
Bruutstyr
Elektrisk anlegg
Sum
Antall m2 brudekke
Pris pr m2

Enhet
stk
m3
m3
stk
stk
m3
m3
m3
m2
M2
RS
RS

Mengde a kr
Pris uten rigg Påslag rigg a kr inkl rigg Pris med rigg
2 4 500 000
9 000 000
1,30 5 850 000
11 700 000
22 000
18 500 407 000 000
1,30
24 050 529 100 000
11 000
11 000 121 000 000
1,30
14 300 157 300 000
5 20 000 000 100 000 000
1,30 26 000 000 130 000 000
1 4 000 000
4 000 000
1,30 5 200 000
5 200 000
59 000
13 000 767 000 000
1,30
16 900 997 100 000
8 000
16 000 128 000 000
1,30
20 800 166 400 000
7 000
9 000
63 000 000
1,30
11 700
81 900 000
20 475
15 000 307 125 000
1,30
19 500 399 262 500
51 300
730
37 449 000
1,30
949
48 683 700
115 000 000
1,30
149 500 000
15 000 000
1,30
19 500 000
2 073 574 000
55 440
37 402

2 695 646 200
55 440
48 623
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5.3.4 Extradosed bru

Bruløsning

Extradosed bru er et slankere alternativ til fritt-frambygg-brua beskrevet i avsnitt 5.3.3, og har
samme linjeføring og samme søyleplassering som denne. Brua er i praksis en kombinasjon av en
fritt-frambygg-bru (med mindre dimensjoner enn en ren FF-bru) og en skråkabelbru som bærer
mesteparten av lastene i den midterste del av feltet mellom tårn.
Brua som er ca 2565 meter lang består av en flerfelts extrados-del på ca 1590m som er koblet
sammen med viadukter med lengder på ca 900m i øst og 75m i vest. En heving av veilinjen i
vest er en aktuell løsning, og vil medføre at den vestre viadukten blir noe lenger.

Estetiske forhold
Brutypen er visuelt lettere enn alternativ med fritt frambygg bru. For denne brutypen kan det
også være aktuelt med en relativt smal brukasse og utkraget dekke forsterket med ribber eller
stag. Utforming av tårn over veibanen må ses i sammenheng med utforming av tårn på
fortrinnsvis skråkabelbru i østre løp.

Veilinjer og veggeomertri
Veglinje alternativ 1 som er lagt til grunn er vist i avsnitt 3.2. Veglinjen følger samme linje som
for FFB alternativet.
De samme begrensningene forbundet med horisontalradius på vegen og valg av vegklasse
gjelder for extradosbrua som for FFB brua.
Vertikallinjeføringen styres også av de samme parameterene som for FFB brua.

Tårn
Tårnene er utført som et kassetverrsnitt under brubanen. Kassetverrsnittet er nødvendig for
byggetilstanden av brua. I ferdigfasen der det er langt mellom fugene og dermed lang
temperaturbevegelse er det nødvendig med en minst mulig stiv bru i lengderetning. Dette kan
oppnås med å bygge søylene om til skivesøyler.
Over brubanen er det et massivt skivetverrsnitt. Tårnet er 32m høyt over kjørebanen. Tverrsnitt
av tårn er estimert til 3x8m ved kjørebanen og 2x5 m i toppen. Kablene er festet i
stålforankringer i toppen av tårnet.
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Bærekabler
Kablene er tenkt å være av typen parallelle liner med forankring i tårntopp og i brukassen.
Oppspenning av kablene gjøres fra inne i brukassen.

Brutverrsnitt/Avstivningsbærer
Brutverrsnittet til extradosbrua er tenkt å være et kassetverrsnitt i betong med tverrsnittshøyde
som varierer fra 9 til 4m i fritt-frambygg-delen som går 120m til hver side for tårn. I de midtre
50m er det tenkt en innhengt stålkasse. Viaduktene kan utføres som betongkassetverrsnitt eller
samvirketverrsnitt.
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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 berg i
alle akser. 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, som for FFB brua, med senkkasser i alle akser. Antatte dimensjoner
er Ø10 meter i viadukter og inntil Ø20 meter i hovedspenn (extrados-delen). Senkkassenes
høyde vil variere ca 10-20m i viadukter og ca 20-50meter i hovedspenn.
Senkkassenes dimensjoner bør være gjenstand for optimalisering i neste planfase. Viktigste
inputparametre er kollisjonslaster fra skip som bør baseres på en risikoanalyse utført som en
frekvensanalyse, og slik at dimensjonerende kollisjonslaster bestemmes separat for de enkelte
bruakser. Kollisjonslaster som er lagt til grunn er angitt i avsnitt 3.8.2.
Senkekassen tenkes produsert i nærheten av byggeplass etter metode beskrevet for fritt
frambygg bruer i avsnitt 5.3.3.
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Arbeidsoperasjonene som er nødvendig for å gjennomføre jobben med senkkassene vurderes
som kjente og gjennomførbare, men krevende. På grunn av store dimensjoner og dyp
fundamentering er det imidlertid vanskelig å vurdere arbeidsomfang og kostnad med stor
sikkerhet. Dette gjelder spesielt for de største/dypeste senkkassene, hvor dykkerarbeider blir
krevende både arbeidsmessig og tidsmessig på grunn av stort vanndyp.

Utfordringer i byggefasen
FFB bruer, skråkabelbruer og extradosbruer bygd etter fritt-frambygg metoden vil som regel
kreve hjelpesøyler i en eller annen form for å kunne ivareta bl.a. kreftene fra vind i
byggetilstand samt skjevlaser. Vi har tenkt at midtre del av spennet er en innhengt stålkasse på
50m. Når denne kassen henges inn på den ene siden vil det bli en betydelig skjevlast som må
ivaretas. Denne skjevlasten kan tas med en strekkforbindelse på enden av utkrageren. Denne
strekkforbindelsen kan være et rør som bores og spennes fast i sjøbunnen. Nødvendig
forankringskraft vil være ca 300t.
Som for FFB brua vil det på grunn av brubanens krumning i horisontalplanet bygge opp et
betydelig torsjonsmoment i brukassa fra egenvekt som i byggefasen med frie kragarmer må
overføres via søyler til fundament. Hjelpesøylene kan utformes slik at de overfører en vesentlig
del av effektene som skyldes eksentrisk egenvekt direkte til fundament/senkkasse uten å belaste
hovedsøylene.
Ombygging av søyler fra kassetverrsnitt til doble skivesøyler for å oppnå tilstrekkelig kapasitet i
byggefaser og tilstrekkelig fleksibilitet i ferdigtilstanden er omtalt i avsnittet «Tårn».
Etablering av senkkasser vil være en av de største utfordringene i byggefasen, og er nærmere
omtalt under «Grunnforhold og fundamentering».
Skipstrafikken/nyttebåttrafikken i det vestre løpet ved Håøya er så liten at problemstillinger
knyttet til aktuelle byggefaser med restriksjoner, faseplaner, materialtilgang, personell og utstyr
anses å være greit løsbart. Den store mengden fritidsbåter vil trolig utgjøre den største risiko, og
tiltak i form av varsling, merking av seilingsled, avsperring av områder, hastighetsrestriksjoner
etc. vil være påkrevet.

IDV (Inspeksjon, Drift og vedlikehold)
For fundamenter, søyler/tårn og bruoverbygning i betong vil beskrivelse angitt for fritt frambygg
bru (FF-bru) i avsnitt 5.3.3 også være gjeldene her.
Ved inspeksjon og vedlikeholdsarbeider for kabler og tårn over kjørebanen benyttes lift.
På det nåværende tidspunkt kan det ikke konkluderes med om omfang og kostnader knyttet til
inspeksjon, drift og vedlikehold er større eller mindre på denne brutypen enn på hengebru og
andre aktuelle brutyper som her vurderes. Det kan imidlertid antydes at en extradosed bru som
har tårn over kjørebanenivå, kabelkonstruksjoner med mange innfestingsdetaljer og en
bruoverbygning med stålkonstruksjon i felt kan ha noe økte vedlikeholdskostnader sammenliknet
med en ren FF-bru i betong.
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Overslagsberegninger
Det er gjort noen enkle overslagsberegninger på kabelmengdene men ellers er tverrsnitt og
dimensjoner basert på erfaringstall.

Kostnadsoverslag

Tårn og hovedsøyler
Senkkasse Hovedsøyler
Senkkasse Viadukt
Søyler og landkar viadukt
Betongoverbygning viadukt
Betongoverbygning Extradosspenn
Stålkasse
Skråkabler
Hjelpesøyler/ballastering 6 stk
Fuktisolering og asfalt
Bruutstyr
Elektrisk anlegg
Spesielt utsyr maskinelt
Spesielle installasjoner
Sum
Antall m2 brudekke
Pris pr m2

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

Mengde a kr
Pris uten rigg Påslag rigg a kr inkl rigg Pris med rigg
7 800
13 000
101 400 000
1,30
16 900
131 820 000
22 000
17 000
374 000 000
1,42
24 140
531 080 000
8 000
16 000
128 000 000
1,42
22 720
181 760 000
8 000
9 000
72 000 000
1,30
11 700
93 600 000
20 475
15 000
307 125 000
1,30
19 500
399 262 500
27 000
16 000
432 000 000
1,30
20 800
561 600 000
1 750
60 000
105 000 000
1,29
77 400
135 450 000
1 344 190 000
255 360 000
1,31
248 900
334 521 600
240 000 000
1,29
309 600 000
51 300
730
37 449 000
1,29
942
48 309 210
110 000 000
1,37
150 700 000
16 000 000
1,20
19 200 000
37 100 000
1,35
50 085 000
46 500 000
1,29
59 985 000
2 261 934 000
36 648
61 721

1,33

3 006 973 310
36 648
82 050

5.3.5 Valg av bruløsninger for kostnadskontroll og presentasjon

Basert på foreliggende informasjon, hvor kostnader, estetikk og byggbarhet er tungtveiende
argumenter, besluttet Statens vegvesen at alternativene Fritt-Frambygg-bru og to-spenns
hengebru skulle velges ut for kostnadsberegning etter Anslag-metoden og for illustrasjon med
fotomontasjer og 3D-visning. Det vises til illustrasjoner på neste side.
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5.4

Anbefalte brutyper i østre løp
Etter vurderingene som er utført i idefasen har en kommet fram til at følgende bruer bør utredes
videre i skissefasen:
·
·

Hengebru
Skråkabelbru

5.4.1 Hengebru

Bruløsning

Bru følger veilinje alternativ 1 eller 2, som for østre løp kan betraktes som sammenfallende, og
er totalt ca 1530 meter lang.
Brua består av en hengebru med 1020m spennvidde og med viadukter med lengde på ca 255m
på hver side.
Estetiske forhold
Dette er en visuelt lett bruløsning som harmonerer med brustedet. Noe forhøyet tårntopp er
illustrert for å gi tårnet bedre proporsjoner. Med viadukter i sidespenn er viktig å tilstrebe god
visuell sammenheng mellom sidespenn og hovedspenn. En viktig faktor i denne sammenheng er
at betongkassens høyde i sidespenn har mest mulig lik høyde som stålkassen i hovedspenn.

Veilinjer og veggeomertri
Veglinje alternativ 1 eller 2 som er lagt til grunn er vist i avsnitt 3.2. For alle praktiske formål kan
veglinjene-alternativene over østre løp betraktes som sammenfallende når det gjelder vurdering
av bruløsninger. Veggeometrien på brua over østre løp tilpasses den linjen som velges på
vestbrua, og fleksibiliten i linjeføring over østre løp er nær knyttet opp mot fleksibilitet i
linjeføring over vestre løp.
Veglinjen over brua er rett i horisontalplanet. Vertikalgeometrien på veglinjen har et høybrekk
med vertikalradius i hovedspennet. Seilingshøyden er 72m.
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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.
På brustedet er fjordens bredde liten. Seilingsløpet er trangt, og tar store deler av den frie
fjordbredden samtidig som skip her må gjøre retningsforandring på grunn av fjordlandskapets
topografi. Dette innebærer at skip vil gå relativt nær tårnkonstruksjoner i sjøen på et sted hvor
skipstrafikken er stor.
Ved Håøya heller fjellgrunnen relativt bratt ut i sjøen og vanskeliggjør etablering av fylling rundt
et tårnfundament ute i sjøen. Vi har derfor valgt å flytte fundamentet til det vestre tårnet helt
opp på land for å unngå at tårnet blir liggende nær skipsleia og dermed utsatt for skipspåkjørsel.
Det østre tårnet står på relativt grunt vann nær land, vanndybde ca 10m, og kan lett beskyttes
med f.eks. oppfylte masser rundt tårnet for å unngå skipsstøt. Nødvendig oppfylling er anslått til
ca 32000 m3. Ved bygging av det østre tårn er det et alternativ å lage tilkomst til fundamentet
og tårn ved å fylle ut mellom tårnet og land. Alternativt kan det benyttes lektere rundt
fundamentet.
Kollisjonslaster fra skip er en viktig inputparameter som i neste planfase bør vurderes nærmere
baseres på en risikoanalyse utført som en frekvensanalyse.

Grunnforhold og fundamentering
Det er gjennomført akustiske målinger av sjøbunnen som viser at løsmassemektigheten er liten i
området hvor det er aktuelt å fundamentere tårn. Supplert med informasjon fra geologiske kart
og visuell observasjon kan en med stor sikkerhet anta fundamentering på berg i alle akser.
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.
Fundamentet i den østre tårnaksen vil ha en fundamenteringsdybde som kan variere ca 7-12 m
avhengig av eksakt plassering i skipsledens retning. Fundamentet vil trolig bli utført som en liten
senkkasse, men plassert på de grunneste områder kan også et vanlig tørrstøpt fundament være
mulig.
Ved vestre tårnakse (Håøya) blir det et massivt betongfundament på land.
Arbeidsoperasjonene som er nødvendig for å gjennomføre jobben med fundamenter vurderes
som godt kjente og usikkerheten relativt liten.

Tårn
Det er valgt 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 193,0m og 197,3m.
Tverrsnittet på tårnbena er utformet som et kassetverrsnitt med tykkelse på veggen på 0,6m.
Dimensjonene i tårnet er antatt som 7x9m i bunn og 4,5x4,5 i toppen.
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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 500 mm. Kabelforankringene er tenkt utført som
tradisjonelle bergforankringer med spredesadel og spredekammer og forankringskammer.
Forankringskamrene vil komme like over havnivå slik at det kan forutsettes vanlig avrenning for
å fjerne vann som kommer inn. 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 27m og en
høyde på 3.0m. Sidespennet er forutsatt å være en tradisjonell betongviadukt. På grunn av den
store brubredden blir viadukten utført som en dobbel betongkasse med høyde på 3,8m. Figurene
under viser hvordan tverrsnittet kan være.
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 østløpet. 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.
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 hovedspennet. 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 tårnfundamentet i sjø forutsettes å bli utført med dykker.
Det er forutsatt at det velges komponenter som rekkverk, lager, fuger etc. som har lang levetid
og er vedlikeholds vennlige.
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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 HB
N400 (HB 185, utg 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.

Kostnadsoverslag

Tårn
Senkkasse og tårnfund
Viadukter
Stålkasse
Bærekabel
Hengestenger
Forankringer
Fuktisolering og asfalt
Bruutstyr
Elektrisk anlegg
Spesielt utsyr maskinelt
Spesielle installasjoner
Sum
Antall m2 brudekke
Pris pr m2

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

Mengde a kr
Pris uten rigg Påslag rigg a kr inkl rigg Pris med rigg
12 503
13 400
167 540 200
1,30
17 420
217 802 260
12 000
18 000
216 000 000
1,42
25 560
306 720 000
10 647
18 000
191 646 000
1,30
23 400
249 139 800
11 959
51 000
609 909 000
1,29
65 790
786 782 610
7 020
61 000
428 220 000
1,31
79 910
560 968 200
149 364 000
54 236 000
1,18
429 520
63 998 480
165 000 000
1,42
234 300 000
30 540
740
22 599 600
1,29
955
29 153 484
67 000 000
1,37
91 790 000
17 500 000
1,20
21 000 000
37 100 000
1,35
50 085 000
4 000 000
1,29
5 160 000
1 980 750 800
36 648
54 048

1,32

2 616 899 834
36 648
71 406

5.4.2 Skråkabelbru

Bruløsning

Bru følger veilinje alternativ 1 eller 2, som for østre løp kan betraktes som sammenfallende, og
er totalt ca 1500 meter lang.
Brua består av en skråkabelbru med 900m spennvidde og med viadukter med lengde på 300m
på hver side. Tårn er plassert ute i sjøen på begge sider.

Rambøll

KVU FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN
80 (91)

Estetiske forhold
Dette er en visuelt lett bruløsning som harmonerer med brustedet som en tydelig portal inn til
Oslo. Sammenliknet med hengebru kan den virke noe dominerende i komplekst landskapsrom.

Veilinjer og veggeomertri
Som angitt for hengebru i avsnitt 5.4.1.
Kollisjonslaster og tårnplassering
På brustedet er fjordens bredde liten. Seilingsløpet er trangt, og tar store deler av den frie
fjordbredden samtidig som skip her må gjøre retningsforandring på grunn av fjordlandskapets
topografi. Dette innebærer at skip vil gå relativt nær tårnkonstruksjoner i sjøen på et sted hvor
skipstrafikken er stor.
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.
Beskyttelsestiltak i form av fylling rundt tårnfundamenter vil bli ganske omfattende i volum ved
begge fundamenter og mere omfattende enn for det østre fundamentet på hengebruløsningen.
For det vestre fundamentet ved Håøya vil det trolig være nødvendig å etablere en mur ved
fyllingsfot som begrenser fyllingens utbredelse og dybde ved fyllingsfot og som hindrer fyllingen i
å gå ut i skipsleden. Andre beskyttelsestiltak kan vurderes. Alternativt kan det vestre
fundamentet flyttes noe nærmere land ved Håøya, men en økning av spennvidden i
hovedspennet, som allerede er på rekordnivå, vil ha en kostnadskonsekvens og er heller ikke
ønskelig ut fra estetiske betraktninger og balanse i geometri ved tårnet. Det østre tårnet kan
vanskelig flyttes nærmere land av hensyn til balanse i laster og geometri rundt det østre tårnet.
Kollisjonslaster fra skip er en viktig inputparameter som i neste planfase bør vurderes nærmere
baseres på en risikoanalyse utført som en frekvensanalyse.
Grunnforhold og fundamentering
Det er gjennomført akustiske målinger av sjøbunnen som viser at løsmassemektigheten er liten i
området hvor det er aktuelt å fundamentere tårn. Supplert med informasjon fra geologiske kart
og visuell observasjon kan en med stor sikkerhet anta fundamentering på berg i alle akser.
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.
Fundamenteringsdybden er på ca 12-15m på begge sider og tårnfundamentene er tenkt utført
som store senkkasser på 15x54m.
Arbeidsoperasjonene som er nødvendig for å gjennomføre jobben med fundamentene vurderes
som kjente og gjennomførbare.

Tårn
Tårnene på skråkabelbrua er tenkt utformet med diamantform med en rigel under overbygningen
og en sammenbygning av tårnbena i toppen. Kote på toppen av tårnene er foreløpig beregnet til
271,5m og 267,3m. Tverrsnittet på tårnbena er utformet som et kassetverrsnitt med tykkelse på
veggen på 0,6m. Dimensjonene i tårnet er anslått til 10x8m i bunn og 5,0x5,0 i toppen.
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Bærekabler
Kablene som er tenkt benyttet er parallelle liner med fasthet 1860 MPa. Kablene festes i
forankringer i kjørebanen og i forankringskassetter i tårntoppen. Oppspenning av kablene foretas
inne i tårntoppen.

Avstivningsbærer
Avstivningsbæreren er utformet som en tradisjonell ortotrop stålkasse med bredde på 27m og en
høyde på 3,0m. Seksjonslengdene vil være på ca 20m.
Montasjen av avstivningsbæreren skjer ved oppheising av seksjoner fra lekter. Dette vil være en
operasjon som vil komme i konflikt med den store skipstrafikken i østløpet. 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.

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 bygging av det tårn er det et alternativ å lage tilkomst til fundamenter og tårn fra land ved å
fylle ut til tårnet. Alternativt kan det benyttes lektere rundt fundamentet.
For bygging av overbygningen vil det bli heiset opp elementer på 20m lengde som sveises fast i
utkrageren. Når seksjonen er sveiset fast blir kablene montert og spent opp. Under selve
oppheisingen må skipstrafikken gå utenom det aktuelle området. Det forutsettes at skip/lekter
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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 hovedspennet. 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 senkkassen forutsettes å bli utført med dykker.
Det er forutsatt at det velges komponenter som rekkverk, lager, fuger etc. som har lang levetid
og er vedlikeholds vennlige.

Overslagsberegninger
Det er gjort overslagsberegninger for å bestemme kabelmengdene. De andre dimensjoner på
stålkasse og tårn er basert på erfaringstall.

Kostnadsoverslag

Tårn
Senkkasse og tårnfund
Landkar og søyler
Stålkasse
Skråkabler
Betongballast i sidespenn
Skipsstøtbeskyttelse
Forankringer
Fuktisolering og asfalt
Bruutstyr
Elektrisk anlegg
Spesielt utsyr maskinelt
Spesielle installasjoner
Sum
Antall m2 brudekke
Pris pr m2

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

Mengde a kr
Pris uten rigg Påslag rigg a kr inkl rigg Pris med rigg
12 500
14 000
175 000 000
1,30
18 200
227 500 000
16 041
17 000
272 699 040
1,42
24 140
387 232 637
2 500
11 000
27 500 000
1,30
14 300
35 750 000
18 716
47 280
884 892 480
1,29
60 991 1 141 511 299
3 200 170 000
544 000 000
1,31
222 700
712 640 000
5 000
6 000
30 000 000
1,18
7 080
35 400 000
100 000 000
1,31
131 000 000
1,42
30 540
730
22 294 200
1,29
942
28 759 518
67 000 000
1,37
91 790 000
17 500 000
1,20
21 000 000
37 100 000
1,35
50 085 000
4 000 000
1,29
5 160 000
2 181 985 720
36 648
59 539

1,31

2 867 828 454
36 648
78 253
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5.4.3 Valg av brutype til kostnadsoverslag med Anslag-metoden

Hengebrualternativet velges ut for kostnadsberegning etter Anslag-metoden og for illustrasjon
med fotomontasjer og 3D-visning all den tid at dette anses som det mest fordelaktige
alternativet med tanke på kostnader og skipstrafikk. Dette er også alternativet som visuelt sett
henger best sammen med brutyper utvalgt for det vestre løpet ved Håøya, se avsnitt 5.3.3 og
5.5.
Hengebrualternativet er illustrert i fotomontasje nedenfor og i Vedlegg 2.
Det henvises til egen rapport fra Anslag.
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5.5

Sammenheng mellom østre og vestre løp
Hengebru med 1 hovedspenn over østre løp harmonerer godt med hengebru fortrinnsvis med 2
hovedspenn over vestre løp. Løsningen er visuelt lett og åpen samtidig som den på en diskret
måte viser hva som er hovedskipsleden. Denne kombinasjonen vil kunne framstå som et
helhetlig bruanlegg sett fra omgivelsene og for de som kjører over brua.

Hengebru med 1 hovedspenn over østre løp vil kunne kombineres med fritt frambygg bru over
vestre løp. Fritt frambygg bru har mange estetiske utfordringer i den aktuelle situasjon. Den må
bearbeides slik at den blir visuelt relativt lett for å kunne harmonere med hengebrua. Samtidig
viser denne løsningen med fritt frambygg bru over vestre løp tydelig at østre løp er
hovedskipsled.
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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 bergets kvalitet spesielt i forkastningsområdet.
Risikovurdering av skipsstøt utført som frekvensanalyse.
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VEDLEGG
Vedlegg 1: Tegninger
Vedlegg 2: Illustrasjoner
Vedlegg 3: Risikoanalyser
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2. ILLUSTRASJONER

Ramboll

Fugleperspektiv fra nord-øst. Hengebru i østre løp og fritt-frambygg bru i vestre løp

Fugleperspektiv fra nord-øst. Hengebru i østre løp. Både hengebru og FF-bru vist i vestre løp.

Fugleperspektiv fra nord-øst. Hengebru i både østre og vestre løp.

Fugleperspektiv sett fra syd-vest. Fritt frambygg bru i vestre løp og hengebru i østre løp.

Fugleperspektiv fra syd-vest. Hengebru i østre løp. Både hengebru og FF-bru vist i vestre løp.

Fugleperspektiv fra syd-vest. Hengebru i både østre og vestre løp.

1

4

2

3

6

5

RV 23 BRU - FRITT FRAMBYGG OG HENGEBRU (VEGLINJE ALT.1)

7

1. FUGLEPERSPEKTIV FRA NORD VEST

RV 23 BRU - FRITT FRAMBYGG OG HENGEBRU (VEGLINJE ALT.1)

2. PERSPEKTIV FRA MIDTRE GUNNARÅSEN I SÆTRE

RV 23 BRU - FRITT FRAMBYGG OG HENGEBRU (VEGLINJE ALT.1)

3. PERSPEKTIV FRA RINGVEIEN PÅ ÅROSFJELLET

RV 23 BRU - FRITT FRAMBYGG OG HENGEBRU (VEGLINJE ALT.1)

4. PERSPEKTIV FRA BÅTSTØBUKTA

RV 23 BRU - FRITT FRAMBYGG OG HENGEBRU (VEGLINJE ALT.1)

6. PERSPEKTIV FRA DIGERUDBAKKEN I FROGN

RV 23 BRU - FRITT FRAMBYGG OG HENGEBRU (VEGLINJE ALT.1)

7. PERSPEKTIV FRA DIGERUDVEIEN I FROGN

RV 23 BRU - FRITT FRAMBYGG OG HENGEBRU (VEGLINJE ALT.1)

1

4

2

3

6

5

RV 23 BRU - 2 HENGEBRUER (VEGLINJE ALT.2)

7

1. FUGLEPERSPEKTIV FRA NORD VEST

RV 23 BRU - 2 HENGEBRUER (VEGLINJE ALT.2)

2. PERSPEKTIV FRA MIDTRE GUNNARÅSEN I SÆTRE

RV 23 BRU - 2 HENGEBRUER (VEGLINJE ALT.2)

3. PERSPEKTIV FRA RINGVEIEN PÅ ÅROSFJELLET

RV 23 BRU - 2 HENGEBRUER (VEGLINJE ALT.2)

6. PERSPEKTIV FRA DIGERUDBAKKEN I FROGN

RV 23 BRU - 2 HENGEBRUER (VEGLINJE ALT.2)

7. PERSPEKTIV FRA DIGERUDVEIEN I FROGN

RV 23 BRU - 2 HENGEBRUER (VEGLINJE ALT.2)

3 RISIKOANALYSER
3.1 Risikoanalyser i idefasen
3.2 Risikoanalyser i skissefasen

Ramboll






3.1Risikoanalyseidefase

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

Endring av veigeometri

5

6

7

8

1/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan

Medium

Medium

Lav

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
kompleks byggemetode
el. grensesprengende
konsept.
*Grensesprengende
spennvidder.
*Kompliserende
horisontalradius.
*Stor brubredde.

4

Lav

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

3

Medium

Lav

Low

Medium Medium

Medium Medium

Høy

Medium Medium

Medium Low

High

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Høy

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Low

Low

High

Medium

Risikovurd Vestfjorden FF-bru

Medium Medium

Lav

Høy

Høy

Medium Medium

Lav

Medium Medium

Medium Medium

Mulighet Nivå

Prosjektnavn:

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

11.03.2014

Nr. Beskrivelse

RISIKO

Oppdatert av (Dato/ Init.)

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tidsfrist

RaL og OS 2014.04.12

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Ansvarlig
(Init.)

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

#

Implementert

Bru: Vestfjorden. FF-bru.

Utføre enkle statiske vurderinger, men
usikkert resultat i KVU. Kan medføre
Rambøll/Ra 2014.05.15
behov for fravikssøknad. SV må sjekke
L Sv/OS
2014.04.12
om dette kan aksepteres.

Utfører trafikkanalyse. Bestemmer
kollisjonslaster i samarbeide med
oppdragsgiver og kystverket.

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

2/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan

10

Medium Medium

Krav om implementering Medium
av GS-bane

9

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Lav

Mulighet Nivå

Risikovurd Vestfjorden FF-bru

Low

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

Nr. Beskrivelse

RISIKO

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

5

6

7

1/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan

Medium

Lav

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
kompleks byggemetode
el. grensesprengende
konsept.
*Grensesprengende
spennvidder.
*Kompliserende
horisontalradius.
*Tunge løft.
*Stor brubredde.

4

Lav

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

3

Medium

Medium Medium

Medium Medium

Høy

Medium Medium

Medium Low

High

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Høy

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Low

Low

Medium

Lav

Vestfj Extradosed

Low

Medium Medium

Høy

Medium Medium

Lav

Lav

Medium Medium

Mulighet Nivå

Prosjektnavn:

Gjenno Nivå
mførbar
het
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Nr. Beskrivelse

RISIKO

Oppdatert av (Dato/ Init.)

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tidsfrist

RaL og OS 2014.04.12

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Ansvarlig
(Init.)

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

#

Implementert

Bru: Vestfj. Extradosed bru

Utføre enkle statiske vurderinger, men
usikkert resultat i KVU. Kan medføre
Rambøll/Ra 2014.05.15
behov for fravikssøknad. SV må sjekke
L Sv/OS
2014.04.12
om dette kan aksepteres.

Utfører trafikkanalyse. Bestemmer
kollisjonslaster i samarbeide med
oppdragsgiver og kystverket.

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

2/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan

10

Krav om implementering Medium
av GS-bane

9

Low

Nivå

Medium Medium

Lav

Endring av veigeometri

8

Medium

Kostn.

Tid

Nivå

Lav

Mulighet Nivå

Vestfj Extradosed

Low

Medium Medium

Gjenno Nivå
mførbar
het
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Nr. Beskrivelse
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RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

Endring av veigeometri

Krav om implementering Medium
av GS-bane

5

6

7

8

9

1/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan

Medium

Medium

Lav

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

4

Lav

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

3

Low

Low

Low

Medium

Low

Medium Medium

Lav

Lav

Lav

Høy

Lav

Medium Low

Low

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Lav

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Lav

Vestfj hengebru

Low

Low

Low

Low

Low

Low

Low

Low

Low

Mulighet Nivå
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RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Utfører trafikkanalyse. Bestemmer
kollisjonslaster i samarbeide med
oppdragsgiver og kystverket.

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Rambøll/Ra 2014.05.15
L Sv/OS
2014.04.12

RaL og OS 2014.04.12

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Tidsfrist

#

Implementert

Bru: Vestfjorden hengebru

Ansvarlig
(Init.)

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

Kostn.

Nivå

Tid

Nivå

Mulighet Nivå

Vestfj hengebru

Gjenno Nivå
mførbar
het
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Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan

10

Nr. Beskrivelse

RISIKO

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert

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

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

Endring av veigeometri

Krav om implementering Medium
av GS-bane

4

5

6

7

8

9

1/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan

Medium

Medium

Lav

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

3

Medium

Low

Low

Medium Medium

Lav

Lav

Medium Low

Høy

Medium Medium

Medium Low

Medium Medium

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Lav

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Medium

Low

Low

Low

Low

Lav

Vestfj Skråkabelbru

Low

Medium Medium

Lav

Medium Low

Høy

Lav

Lav

Lav

Medium Medium

Mulighet Nivå

Prosjektnavn:

Gjenno Nivå
mførbar
het
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11.03.2014

Nr. Beskrivelse

RISIKO

Oppdatert av (Dato/ Init.)

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tidsfrist

RaL og OS 2014.04.12

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Ansvarlig
(Init.)

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

#

Implementert

Bru: Vestfj. Skråkabelbru

Utføre enkle statiske vurderinger, men
usikkert resultat i KVU. Kan medføre
Rambøll/Ra 2014.05.15
behov for fravikssøknad. SV må sjekke
L Sv/OS
2014.04.12
om dette kan aksepteres.

Utfører trafikkanalyse. Bestemmer
kollisjonslaster i samarbeide med
oppdragsgiver og kystverket.

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

Kostn.

Nivå

Tid

Nivå

Mulighet Nivå

Vestfj Skråkabelbru

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

2/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan

10

Nr. Beskrivelse

RISIKO

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

5

6

7

1/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan

Medium

Lav

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
kompleks byggemetode
el. grensesprengende
konsept.
*Grensesprengende
spennvidder.
*Kompliserende
horisontalradius.
*Tunge løft.
*Stor brubredde.

4

Lav

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

3

Medium

Medium Medium

Medium Medium

Høy

Medium Medium

Medium Low

High

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Høy

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Low

Low

Medium

Lav

Vestfj Sålbru

Low

Medium Medium

Høy

Medium Medium

Lav

Lav

Medium Medium

Mulighet Nivå

Prosjektnavn:

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

11.03.2014

Nr. Beskrivelse

RISIKO

Oppdatert av (Dato/ Init.)

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tidsfrist

RaL og OS 2014.04.12

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Ansvarlig
(Init.)

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

#

Implementert

Bru: Vestfjorden. stålbru.

Utføre enkle statiske vurderinger, men
usikkert resultat i KVU. Kan medføre
Rambøll/Ra 2014.05.15
behov for fravikssøknad. SV må sjekke
L Sv/OS
2014.04.12
om dette kan aksepteres.

Utfører trafikkanalyse. Bestemmer
kollisjonslaster i samarbeide med
oppdragsgiver og kystverket.

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

2/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan

10

Krav om implementering Medium
av GS-bane

9

Low

Nivå

Medium Medium

Lav

Endring av veigeometri

8

Medium

Kostn.

Tid

Nivå

Lav

Mulighet Nivå

Vestfj Sålbru

Low

Medium Medium

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

Nr. Beskrivelse

RISIKO

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

Endring av veigeometri

Krav om implementering Medium
av GS-bane

5

6

7

8

9

1/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan

Medium

Medium

Lav

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

4

Lav

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

3

Low

Low

Low

Medium

Low

Medium Medium

Lav

Lav

Lav

Høy

Lav

Medium Low

Low

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Lav

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Low

Low

Low

Low

Low

Low

Lav

Østfjorden hengebru

Low

Medium Medium

Lav

Lav

Medium Low

Lav

Lav

Lav

Lav

Mulighet Nivå

Prosjektnavn:

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

11.03.2014

Nr. Beskrivelse

RISIKO

Oppdatert av (Dato/ Init.)

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

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

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Rambøll/Ra 2014.05.15
L Sv/OS
2014.04.12

RaL og OS 2014.03.25

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Tidsfrist

#

Implementert

Bru: Østfjorden hengebru

Ansvarlig
(Init.)

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

Kostn.

Nivå

Tid

Nivå

Mulighet Nivå

Østfjorden hengebru

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

2/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan
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Nr. Beskrivelse

RISIKO

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

Endring av veigeometri

Krav om implementering Medium
av GS-bane

5

6

7

8

9

1/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan

Medium

Medium

Lav

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

4

Lav

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

3

Low

Low

Low

Medium

Low

Medium Medium

Lav

Lav

Lav

Høy

Lav

Medium Low

Low

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Lav

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Low

Low

Medium

Low

Low

Low

Low

Lav

Østfjorden skråkabelbru

Low

Medium Medium

Lav

Lav

Høy

Lav

Lav

Lav

Lav

Mulighet Nivå

Prosjektnavn:

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

11.03.2014

Nr. Beskrivelse

RISIKO

Oppdatert av (Dato/ Init.)

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Utfører trafikkanalyse. Bestemmer
kollisjonslaster i samarbeide med
oppdragsgiver og kystverket.

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Rambøll/Ra 2014.05.15
L Sv/OS
2014.04.12

RaL og OS 2014.03.25

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Tidsfrist

#

Implementert

Bru: Østfj. Skråkabelbru

Ansvarlig
(Init.)

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

Kostn.

Nivå

Tid

Nivå

Mulighet Nivå

Østfjorden skråkabelbru

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ
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10

Nr. Beskrivelse

RISIKO

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert






3.2Risikoanalyseskissefase

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

Endring av veigeometri

Krav om implementering Medium
av GS-bane

5

6

7

8

9

1/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan - rev1

Medium

Medium

Lav

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

4

Lav

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

3

Low

Low

Low

Medium Medium

Medium Medium

Lav

Lav

Medium Low

Lav

Medium Low

Low

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Lav

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Low

Low

Low

Low

Lav

Lav

Lav

Lav

Vestfj hengebru

Low

Low

Low

Low

Medium Low

Lav

Lav

Lav

Lav

Mulighet Nivå

Prosjektnavn:

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

2014.05.20/RaL

Nr. Beskrivelse

RISIKO

Oppdatert av (Dato/ Init.)

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Utfører trafikkanalyse. Bestemmer
kollisjonslaster i samarbeide med
oppdragsgiver og kystverket.

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

RaL og OS 2014.04.12

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Tidsfrist

X

X

X

X

Implementert

Bru: Vestfj. 1-sp. Hengebru

Ansvarlig
(Init.)

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

Kostn.

Nivå

Tid

Nivå

Mulighet Nivå

Vestfj hengebru

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

2/2
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10

Nr. Beskrivelse

RISIKO

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert

Medium Medium

Medium

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

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

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

Endring av veigeometri

Krav om implementering Medium
av GS-bane

3

4

5

6

7

8

9

1/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan - rev1

Medium

Medium

Medium

Medium Medium

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Low

Low

Medium Medium

Medium Medium

Lav

Lav

Medium Medium

Medium Medium

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Low

Low

Low

Lav

Vestfj hengebru 2 spenn

Low

Medium Medium

Lav

Lav

Medium Medium

Medium Medium

Lav

Medium Medium

Medium Medium

Mulighet Nivå

Prosjektnavn:

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

2014.05.20/RaL

Nr. Beskrivelse

RISIKO

Oppdatert av (Dato/ Init.)

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Utfører trafikkanalyse. Bestemmer
kollisjonslaster i samarbeide med
oppdragsgiver og kystverket.

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

RaL og OS 2014.04.12

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Tidsfrist

X

X

X

X

Implementert

Bru: Vestfj. 2-sp. hengebru

Ansvarlig
(Init.)

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

Kostn.

Nivå

Tid

Nivå

Mulighet Nivå

Vestfj hengebru 2 spenn

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ
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Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan - rev1
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Nr. Beskrivelse

RISIKO

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
kompleks byggemetode
el. grensesprengende
konsept.
*Grensesprengende
spennvidder.
*Kompliserende
horisontalradius.
*Tunge løft.
*Stor brubredde.

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

4

5

6

7

1/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan - rev1

Medium

Medium

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

3

Medium Medium

Medium Medium

Medium Medium

Medium Medium

Medium Low

Medium Medium

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Lav

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Low

Low

Lav

Vestfj Extradosed

Low

Medium Medium

Medium Medium

Medium Medium

Lav

Lav

Medium Medium

Mulighet Nivå

Prosjektnavn:

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

2014.05.20/RaL

Nr. Beskrivelse

RISIKO

Oppdatert av (Dato/ Init.)

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tidsfrist

RaL og OS 2014.04.12

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Ansvarlig
(Init.)

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

(X)

X

X

X

X

X

#

Implementert

Bru: Vestfj. Extradosed bru

Utføre enkle statiske vurderinger, men
usikkert resultat i KVU. Kan medføre
Rambøll/Ra 2014.05.15
behov for fravikssøknad. SV må sjekke
L Sv/OS
2014.04.12
om dette kan aksepteres.

Utfører trafikkanalyse. Bestemmer
kollisjonslaster i samarbeide med
oppdragsgiver og kystverket.

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

2/2
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10

Krav om implementering Medium
av GS-bane

9

Medium Medium

Medium Medium

Medium

Endring av veigeometri

8

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Lav

Mulighet Nivå

Vestfj Extradosed

Low

Medium Medium

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

Nr. Beskrivelse

RISIKO

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
kompleks byggemetode
el. grensesprengende
konsept.
*Grensesprengende
spennvidder.
*Kompliserende
horisontalradius.
*Stor brubredde.

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

Endring av veigeometri

4

5

6

7

8

1/2
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Medium

Medium

Medium

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

3

Medium Medium

Medium Medium

Medium Medium

Medium Medium

Medium Medium

Medium Low

Medium Medium

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Lav

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Low

Low

High

Risikovurd Vestfjorden FF-bru

Medium Medium

Lav

Høy

Medium Medium

Medium Medium

Lav

Medium Medium

Medium Medium

Mulighet Nivå

Prosjektnavn:

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

2014.05.20/RaL

Nr. Beskrivelse

RISIKO

Oppdatert av (Dato/ Init.)

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tidsfrist

RaL og OS 2014.04.12

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Ansvarlig
(Init.)

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

(X)

X

X

X

X

#

Implementert

Bru: Vestfjorden. FF-bru.

Utføre enkle statiske vurderinger, men
usikkert resultat i KVU. Kan medføre
Rambøll/Ra 2014.05.15
behov for fravikssøknad. SV må sjekke
L Sv/OS
2014.04.12
om dette kan aksepteres.

Utfører trafikkanalyse. Bestemmer
kollisjonslaster i samarbeide med
oppdragsgiver og kystverket.

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

2/2
Oslofjorden N_Risiko- og mulighetsplan - rev1

10

Medium Medium

Krav om implementering Medium
av GS-bane

9

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Lav

Mulighet Nivå

Risikovurd Vestfjorden FF-bru

Low

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

Nr. Beskrivelse

RISIKO

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

Endring av veigeometri

Krav om implementering Medium
av GS-bane

5

6

7

8

9

1/2
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Medium

Medium

Lav

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

4

Lav

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

3

Low

Low

Low

Medium Medium

Medium Medium

Lav

Lav

Medium Low

Lav

Medium Low

Low

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Lav

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Low

Low

Low

Low

Lav

Lav

Lav

Lav

Østfjorden hengebru

Low

Low

Low

Low

Medium Low

Lav

Lav

Lav

Lav

Mulighet Nivå

Prosjektnavn:

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

2014.05.20/RaL

Nr. Beskrivelse

RISIKO

Oppdatert av (Dato/ Init.)

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

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

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

RaL og OS 2014.03.25

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Tidsfrist

X

X

X

X

Implementert

Bru: Østfjorden hengebru

Ansvarlig
(Init.)

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

Kostn.

Nivå

Tid

Nivå

Mulighet Nivå

Østfjorden hengebru

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ
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10

Nr. Beskrivelse

RISIKO

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert

Skipspåkjørsel

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

Økning av veistandard
(til H8)

Endring av veigeometri

Krav om implementering Medium
av GS-bane

5

6

7

8

9

1/2
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Medium

Medium

Lav

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

4

Lav

Endret bruplassering
eller fundamentplassering pga dårlig
bergkvalitet

3

Low

Low

Low

Medium Medium

Medium Medium

Lav

Lav

Medium Low

Lav

Medium Low

Low

Uforutsette, kompliserte Medium
problemstillinger pga
fundamentering på store
dyp

2

Lav

Medium Medium

Medium

Endret/økt
fundamenteringsnivå
pga usikkerhet i
fjelldybde/løsmassemektighet

1

Nivå

Kostn.

Tid

Nivå

Low

Low

Low

Low

Low

Low

Lav

Østfjorden skråkabelbru

Low

Medium Medium

Lav

Lav

Medium Low

Lav

Lav

Lav

Lav

Mulighet Nivå

Prosjektnavn:

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ

2014.05.20/RaL

Nr. Beskrivelse

RISIKO

Oppdatert av (Dato/ Init.)

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Overordnet kostnadsvurdering i KVUfasen. Vurderes nærmerei reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Ingen i KVU-fasen. Vurderes i reg. planfasen.

Utfører trafikkanalyse. Bestemmer
kollisjonslaster i samarbeide med
oppdragsgiver og kystverket.

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

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

Seismiske undersøkelser

Seismiske undersøkelser

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

RaL og OS 2014.03.25

Rambøll/RaL 2014.05.15

Sv/OS 2014.03.15

Sv/OS 2014.03.15

Tidsfrist

X

X

X

X

Implementert

Bru: Østfj. Skråkabelbru

Ansvarlig
(Init.)

KVU - Alt. kryssing av Oslofjorden N

Kostn.

Nivå

Tid

Nivå

Mulighet Nivå

Østfjorden skråkabelbru

Gjenno Nivå
mførbar
het

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS OG RISIKO-/ MULIGHETSNIVÅ
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10

Nr. Beskrivelse

RISIKO

RISK AND OPPORTUNITY PLAN

Tiltak

RISIKO- OG MULIGHETSKONTROLL

Ansvarlig
(Init.)

Tidsfrist

Implementert

14-2205 grafisk senter@vegvesen.no

vegvesen.no
Tlf. 02030
kystverket.no
Tlf. 07847
jbv.no
Tlf. 05280

