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Sammendrag 
 
Bakgrunn 

Statens vegvesen Region øst leder arbeidet med å utarbeide en KVU 

(Konseptvalgutredning) for kryssing av Oslofjorden. Sweco har fått i oppdrag å utarbeide 

et grunnlag for en fullstendig teknologisk alternativanalyse, med et tilstrekkelig antall 

gjennomførbare og reelle alternativer innenfor korridorene Hurumlandet og Moss-Horten. 

Innenfor de to korridorene er det definert 5 konsepter:  

 

 Konsept 0. Referanse 2030 (Nullalternativet inneholder dagens transporttilbud 

supplert med prosjekter som er påbegynt eller har fått bevilgning i Stortinget.) 

 Konsept 1. Forbedret fergetilbud 

 Konsept 2. Hurumforbindelsen 

 Konsept 3. Bru Moss – Horten 

 Konsept 4. Tunnel Moss – Horten 

 

Sweco har i sitt arbeid gjort en alternativanalyse av konsept 2, 3, og 4 og kun sett på 

selve fjordkryssingen. Statens vegvesen har gjennomført analysen av alternativene på 

land.  

 

Arbeidsprosess 

Det er gjennomført en idedugnad internt i Sweco der 40 alternativer for krysning av 

fjorden innenfor disse tre konseptene er vurdert. På bakgrunn av dette er det foretatt en 

grovsiling basert på kriteriene kostnad, teknologi, risiko/sikkerhet, geometri og 

arealkonflikt. Etter grovsilingen sto man igjen med 12 alternativer for videre vurdering og 

grovkalkulasjon. Prosessresultater fra idedugnad, grovsilingsmøte, grovkalkyle og endelig 

alternativvurdering er presentert i egne rapporter. Basert på en totalvurdering, der også 

tilknytning til eksisterende hovedvegnett er tatt i betraktning, ble 5 alternativer beskrevet i 

Swecos hovedrapport. I denne rapporten beskrives kun 3 av alternativene i samsvar med 

overordnet KVU analyse beskrevet av Statens vegvesen.  

Alternativer 

Konsept 2 Hurumforbindelsen 

 K2 Hurumforbindelsen – Undersjøisk tunnel.  

I tillegg er kryssing av Sandebukta med bru eller tunnel med videre tilkobling til kryssing 

av Drammensfjorden nevnt som en løsning.  

Konsept 3 Moss - Horten 

 K3 Bru Moss-Horten 

Som mulig alternativ til hengebru beskrives rørbru i konsept 3. 

 K3 Bru Moss-Horten – Alternativ Rørbru 

Flytebruløsning vises for å illustrere mulig løsning med flytende midtfjords TLP 

fundament. Den er ikke en del av vurderte løsninger: 

o K3 Bru Moss-Horten – Flytebru  

Konsept 4 Tunnel Moss - Horten 

 K4 Tunnel Moss-Horten (via Jeløya) 

 
Analyser og vurderinger 
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Det er gjennomført usikkerhets- og risikoanalyse av alternativene. Det er gjort en egen 

ROS-analyse som er gjennomført av Safetec og en utvidert ROS-analyse som er 

gjennomført av Proactima der fokuset ligger på driftsfasen. Usikkerhetsanalysen 

synliggjør variasjonsrommet for, og de største bidragene til, usikkerhet i totalkostnad for 

de enkelte alternativene. Usikkerheter knyttet til inngangsparametere (mengder, 

enhetspriser osv.) er analysert og spennvidden beskrevet ved hjelp av ulike matematiske 

modeller (normalfordelt, skjevfordelt eller jevnt fordelt mellom grenseverdier, ja/nei 

hendelser osv.).  

Risikoanalysen er en kvalitativ teknisk risikovurdering av de ulike tekniske løsningene. 

Vurderingen er foretatt på et overordnet nivå for å identifisere uønskede tekniske 

hendelser og kritiske arbeidsoperasjoner i anleggs- og driftsfasen. Risiko er vurdert på en 

skala fra 1 til 5, hvor 1 angir at risikoen er svært høy og 5 at risikoen anses som svært 

liten. 

 

Risiko og usikkerhetsanalyser er presentert i egne rapporter, men sammendrag for de 

aktuelle alternativene er angitt i denne rapporten. 

 

Basert på analysene som er gjort er det satt opp en oversiktstabell der alternativene er 

rangert innenfor kriteriene: 

 

 Sikkerhet (drift og anleggsfasen) 

 Investeringskostnad 

 Driftskostnader 

 Usikkerhet 

 Gjennomførbarhet, robusthet og fleksibilitet i løsningen 

 Behov for teknologiutvikling 

 Gjennomføringstid / tid for mulig ferdigstillelse 
 

Rangeringen er overordnet og må understøttes av resultater fra de foregående 

analyserapportene. 

 

Tabell 1: Scoren på de ulike kriteriene vektes, vektet sum beregnes basert på valgt %-andel og 
rangering av alternativer beregnes 

 
 

Rangeringen viser at alternativet K3 Bru Moss – Horten kommer best ut totalt sett. 

Løsningen scorer bra på teknologiutvikling, og godt også på gjennomførbarhet, 

driftskostnader og gjennomføringstid. Løsningene scorer lavere på investeringskostnader. 

På 2. plass følger K4 Tunnel Moss – Horten og K2 Hurumforbindelsen Tunnel. Løsningen 

scorer bedre enn bru på investeringskostnader og gjennomførbarhet, og lavere enn bru 

på driftskostnader og gjennomføringstid.  
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I sine analyser og vurderinger behandler Sweco her kun konseptenes tekniske robusthet 

og eventuelle fysiske hendelser utenfor objektene i driftsfasen. For driftsfasens trafikale 

utfordringer er det gjennomført en egen ROS-analyse i 2 trinn.  

 

 

Grunnlag for rapporten: 

Følgende rapporter er produsert i prosessen og ligger som grunnlag for denne rapporten: 

 

 Idedugnad 04.03.2014 - Løsninger for 3 

konseptområder/Korridorer 

 Grovkalkylemøte 02.04.2014 - Grovkalkyle av løsninger innenfor 

ulike korridorer/konsepter 

 Grovsilingsrapport 06.05.14. - 3 konseptområder 

 Usikkerhetsvurdering 20.08.14 – 3 konseptområder 

 Rapport alternativanalyse 20.08.14 – 3 konseptområder 

 ROS-analyse KVU kryssing av Oslofjorden 15.09.14 (Proactima) 

 KVU for kryssing av Oslofjorden – K2 Undersjøisk tunnel Helland-

Tomte – Kostnadsoverslag etter anslagsmetoden 15.06.14 

 KVU for kryssing av Oslofjorden – K2 Undersjøisk tunnel Helland-

Tomte komplett med bru – Kostnadsoverslag etter 

anslagsmetoden 23.06.14 

 KVU for kryssing av Oslofjorden – K4 Undersjøisk tunnel 

Undrumsdal – Patterød via Moss midt – Kostnadsoverslag etter 

anslagsmetoden 30.06.14 

 KVU for kryssing av Oslofjorden – K3 Undrumsdal - Patterød, 

Hengebru – Kostnadsoverslag etter anslagsmetoden 30.06.14 

 KVU for kryssing av Oslofjorden – D3 Filtvedt – Verpen ny veg – 

Kostnadsoverslag etter anslagsmetoden 30.06.14 

 

Tegninger og akustiske målinger er vedlagt rapport alternativanalyse 20.08.14.
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Statens vegvesen Region Øst leder arbeidet med å utarbeide en KVU 

(Konseptvalgutredning) for kryssing av Oslofjorden. Sweco har fått i oppdrag å utarbeide 

et grunnlag for en teknisk alternativanalyse, med et tilstrekkelig antall gjennomførbare og 

reelle alternativer innenfor korridorene Hurumlandet og Moss-Horten.  

 

Figur 1: Oversikt over korridorene Hurumlandet og Moss – Horten 

Innenfor de to korridorene er det definert 6 konsepter (merk at konseptnavn har vært 

endret i løpet av arbeidsprosessen):  

 Konsept 0. Referanse 2030. (Nullalternativet inneholder dagens transporttilbud 

supplert med prosjekter som er påbegynt eller har fått bevilgning i Stortinget.) 

 Konsept 1. Forbedret fergetilbud innebærer en maksimal forbedring av 

fergetilbudet mellom Moss og Horten. 

 Konsept 2. Hurumforbindelsen er utformet for å kunne erstatte både 

Oslofjordtunnelen og ferjesambandet Moss-Horten. Konseptet omfatter to nye 

fjordkryssinger, en bruforbindelse over Drøbaksundet ved Filtvet og en 

bruforbindelse over eller undersjøisk tunnel under Breiangen, mellom Rødtangen 

på Hurum og Mulodden sør for Holmestrand. 

 Konsept 3. Bru Moss – Horten er tenkt å kunne erstatte ferjesambandet Moss-

Horten og utnytter den korteste strekningen over Oslofjorden sør for Hurum. 

Konseptet omfatter en ny fjordkryssing, en bruforbindelse mellom Jeløya (Moss) 

og Horten sentrum. I tillegg omfatter konseptet en ny bru over Mossesundet. Her 

er det flere alternative tekniske løsninger 
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 Konsept 4. Tunnel Moss – Horten er utformet for å kunne erstatte 

ferjesambandet Moss-Horten. Konseptet omfatter en ny fjordkryssing i form av en 

undersjøisk tunnel på omlag 16 km mellom Jeløya (Moss) og Horten (rv.19 ved 

Skoppum). I tillegg omfatter konseptet en ny bru over Mossesundet. 

1.2 Arbeidsprosess 

Sweco har i sitt arbeid gjort en teknisk alternativanalyse av konsept 2, 3, og 4. Arbeidet 

startet med en internt idedugnad for å komme opp med flere forslag til alternative 

løsninger for kryssing av Oslofjorden innenfor de fire konseptene. Om lag 40 ulike 

alternativer ble diskutert. Alternativene innebar ulike tekniske løsninger for både bru og 

tunnel og kombinasjonsløsninger (for mer info se egen rapport fra idemyldring). Figur 2 

nedenfor viser alternativene som ble skissert. Navn på alternativene har endret seg flere 

ganger i løpet av arbeidet og figuren nedenfor viser en tidlig versjon.  

 

 
Figur 2: Resultater fra idedugnad: alternative kryssinger av Oslofjorden. 

På bakgrunn av resultatene fra idedugnaden ble det gjennomført en grovsilingsprosess 

der alternativene ble vurdert opp mot kriterier som kostnad, teknologi, risiko/sikkerhet, 

høydevariasjon og arealkonflikt (for mer info, se egen grovsilingsrapport). De 

alternativene som i minst grad oppfylte kriteriene ble silt bort, og en stod igjen med 12 

alternativer som ble tatt videre til en grov kostnadskalkyle. I kalkylen ble det gjort grove 

I konsept 2 inngår også 
bru over Oslofjorden 
ved Filtvedt. Rambøll 
Norge utreder denne. 
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estimater på elementkostandene for de ulike alternativene. Eksempler på elementer de 

ulike løsningene består av er vist i prosjektnedbrytningsstrukturen (PNS) som er et 

verktøy for å vise og strukturere ulike deler av et prosjekt. 

 

 
Figur 3: Prosjektnedbrytingsstruktur (PNS) 

Det ble deretter gjennomført en usikkerhets- og risikoanalyse av alternativene. Resultater 
fra disse analysene omtales i kapittel 4 og 5 i rapporten og danner grunnlaget for en 
ytterligere rangering og vurdering av alternativene. 

1.3 Utvalgte alternativer 

Basert på en totalvurdering, der også tilknytning til eksisterende hovedvegnett er tatt i 

betraktning, ble 5 alternativer beskrevet i Swecos hovedrapport. I denne rapporten 

beskrives kun 3 av alternativene i samsvar med overordnet KVU analyse beskrevet av 

Statens vegvesen.  

Alternativer 

Konsept 2 Hurumforbindelsen 

 K2 Hurumforbindelsen – Undersjøisk tunnel.  

I tillegg er kryssing av Sandebukta med bru eller tunnel med videre tilkobling til kryssing 

av Drammensfjorden nevnt som en løsning.  

 
Konsept 3 Moss - Horten 

 K3 Bru Moss-Horten 
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Som mulig alternativ til hengebru beskrives rørbru i konsept 3. 

 K3 Bru Moss-Horten – Alternativ Rørbru 

Flytebruløsning vises for å illustrere mulig løsning med flytende midtfjords TLP 

fundament. Den er ikke en del av vurderte løsninger: 

o K3 Bru Moss-Horten – Flytebru  

Konsept 4 Tunnel Moss - Horten 

 K4 Tunnel Moss-Horten (via Jeløya) 

 

 
Figur 4: Oversikt over vurderte alternativer (Sweco har ikke gjort vurderinger av konsepter i nord, 
det vil si kryssing ved Filtvet og rv. 23) 
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2 Grunnlag og føringer 

Dette kapittelet angir grunnlagsdata, føringer og krav, som de ulike løsningene skal ta 
hensyn til og tilfredsstille. Underlaget for rapporten består i hovedsak av følgende data: 
 

 Ulike forstudier og skisser angitt i konkurransegrunnlaget. 

 Akustiske målinger utført av R&P Geoservices og Rambøll og endelig vurdert av 
Rambøll for deler av sjøbunn, og som inngikk i konkurransegrunnlag. 

 Seilingshøyder og bredder angitt av Kystverket. 

 Resultater fra skipsstøtanalyse utført av Rambøll. 

 Skipstrafikk  

 Vindanalyse.  

 Revidert vegklasse, tunnel og seilingshøyde/bredde gitt av SVV og Kystverket. 
 
I det følgende beskrives kort hovedpunkter fra nevnte rapporter og ytterligere 
tilleggsinformasjon. 

2.1 Skipsstøtanalyse 

 Skipsstøt- Rambøll rapport 

2.1.1 Rambøll har gjort en analyse av skipsstøt for det aktuelle området. Forenklet i en 

tidligfase er bestemmelsen av designskip basert på (ikke full risikoanalyse): 

 

 En trafikkanalyse for å kartlegge skipstrafikken i gjeldende område. Skipsklasse, 

hastighet, deplasement og seilmønstre er kartlagt ut fra AIS data.  

 En prognose av trafikken i 2043 er utarbeidet på bakgrunn av trafikkanalysen, 

erfaringer og innspill fra Kystverket   

 

Beregningen av skipsstøt er basert på 3 forskjellige brualternativer med fundamenter 

plassert som vist på figurer under. Det ene alternativet er ved Sandebukta-Holmsbu og 

de andre to er ved Moss-Horten.  
 

 
Figur 5: Plassering av bruen ved Sandebukta-Holmsbu 
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Figur 6: Plassering av bruer ved Moss-Horten 

Skipsstøtanalyse er kun utført for den sørligeste bruen (merket med V4-3). 
 
Noen nøkkeltall fra rapporten er presentert nedenfor. 
 
Sandebukta-Holmsbu (ved Langøya): 

 Største skip er lasteskip, med lende 172 m og deplacement 25.000 DWT. 

 Dypgang 7 m, kan økes til 9 m for fremtidige skipsutvikling 

 Hastighet 20 knop 

 Støtlast maks 252 MN 
 
Horten-Moss: 

 Største skip er cruiseskip, med lengde 345 m og deplacement 72.000 DWT. 
(Cruiseskip med lengde 360 m, deplacement 100.000 DWT og dybde 10 m kan i 
dag seile til Oslo Havn.) 

 Dypgang 11 m, kan økes til 12 m for fremtidige skipsutvikling 

 Hastighet 17 knop 

 Støtlast maks 600 MN  
 
For ytterligere info vises det til Rambølls rapport, datert 31.03.14. 

 Forenklet vurdering etter Eurokode NS-EN 1991-1-7 

2.1.2

Gjeldende laststandard NS-EN 1991-1-7
1
 behandler i NA.4.6.3 støt fra havgående fartøy. 

Det angis her at lastberegningene bør baseres på en egen risikoanalyse, men i tabell 

NA.C.4 er det angitt veiledende verdier dersom en ikke har gjort egne analyser. Største 

last er 460MN for svært store skip med lengde 300m, deplasement 100 000 tonn og 

hastighet 5 m/s. Skipsstørrelsen kan anses å være representativ for Oslofjorden. 

Det er til tabell C.4 angitt at en bør benytte en dynamisk forsterkningsfaktor på 1,3 for 

dynamisk respons i konstruksjonen dersom det ikke er utført dynamiske analyser av 

tilstanden. Det er på dette stadium ikke utført slike analyser. Etter forenklet vurdering blir 

da horisontallast fra skipsstøt 460*1,3 = 600 MN. 

                                                      
1
 NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – 

Del 1-7: Allmenne laster – Ulykkeslaster 
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 Beregning av skipsstøt for Storebæltbrua  

2.1.3

Vurderinger av skipsstøt ved prosjektering av Storebæltbrua finnes i bøkene The 

Storebælt Publications
2
. Bindet som omhandler prosjektdelen East Bridge kapittel 3.6 

Ship Crushing Load Studies er det gjort en rekke vurderinger av hvor stor kraft som 

utvikles i et skipsstøt mot en stiv flate der energien blir tatt opp som 

deformasjon/knusning av skipet. Her er vist til ytterligere litteratur på området, spesielt av 

Amdahl
3
 og Yang & Caldwell

4
.  

 

Ett referert resultat er for et bulkskip på 150 000 DWT med hastighet 7,72 m/s. Den 

resulterende kraften ble beregnet til 490 MN, beregningene viste videre at skipet ville få 

en deformasjon på 16,3 m. Et diagram for 9,3 m/s viser kraft på mellom 500 MN og 700 

MN avhengig av valg av teori. Forutsetning for disse verdiene er at all deformasjon skjer i 

skipet. Deformerbare barrierer vil kunne forlenge støttiden og redusere kreftene. 

 Oppsummerende vurderinger angående skipsstøt  

2.1.4 Det vil kreve et omfattende arbeide med datainnsamling og risikovurdering for å 

bestemme dimensjonerende påkjøringslast fra skipsstøt mot brufundamenter. 

Inntil videre er det rimelig å benytte en maksimal last på 600 MN i henhold til forenklet 

vurdering etter Eurokoden. Denne vil trolig kunne reduseres ved en mer omfattende 

vurdering. 

Lastene fra Eurokoden gjelder skipsstøt mot en stiv pilar. Dimensjonerende lastvirkning 

på brufundamentene kan om nødvendig reduseres ved hjelp av deformerbare 

beskyttelsesstrukturer som tar opp deler av energien fra støtet. 

2.2 Skipstrafikk 

Rambøll har utarbeidet en analyse av skipstrafikken i området. Skipstrafikkens mengde 
og fordeling på forskjellige skipsklasser i området er basert på AIS data fra mars 2013 - 
mars 2014. Intensitetsplot under illustrerer skipstrafikken i området for denne perioden.   
 

 
                                                      
2
 The Storebælt Publications, East Bridge: Edited by Niels J Gimsing. 1998 

ISBN 87-89366-91-3 
3
 Amdahl, J :. Energy Absorbsion in Ship-Platform Impacts, Dring Thesis, Report No. 

UR-83-34, The Norwegian Institute of Technology, Trondheim, 1993 
4
 Yang, PDC and Cadwell, JB.: Collision Energy Absorbsion of Ships’ Bow Structures  

Int. Journal of impact Engineering, Vol. 7, No 2, 1988. 



KVU for kryssing av Oslofjorden 

19 
   
RAPPORT TEKNOLOGI SYD –  DELRAPPORT 3 

15.11.2014 

REV 02 

KVU FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN 

 

 

Figur 7: Kart som viser intensiteten av skipstrafikk omkring alternativ ved Sandebukta-Holmsbu 

 

 
Figur 8: Kart som viser intensiteten av skipstrafikk omkring alternativer ved Moss-Horten og 
Slagentangen. 
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Figur 9: For skip som er lengre enn 150 m er ruter tegnet opp i figuren over. Nordgående skipsruter 
er tegnet opp med grønn og sydgående med rød. Kartet dekker tidsrommet mellom mars 2013 og 
mars 2014. 

2.3 Fysiske kriterier for utforming av bru og tunnel 

 Årsdøgntrafikk 

2.3.1

SVV har beregnet trafikkmengden (ÅDT) i år 2030 til: 

 Hurumforbindelsen, 25.000 på bruforbindelse over Breiangen, alternativt 
undersjøisk tunnel.  

 Bru Moss-Horten, 45.000 på bruforbindelse mellom Moss og Horten 

 Tunnel Horten-Moss, 40.000  
 

 Dimensjoneringsklasse veg 

2.3.2 Det anbefales at det brukes dimensjoneringsklasse H9 på fjordkryssingen for 
veganlegget. Ved tettbygde strøk kan man vurdere H7, og som gir en mulighet til å legge 
vegforbindelsen mer skånsomt under, over eller gjennom bebygd eller bevaringsverdig 
område samtidig som det skal være en transportveg mellom to 
befolkningskonsentrasjoner. 
 
 
Vegklasse H7: 
 

 
Figur 10: Tverrprofil for vegklasse H7 med 1,5m skulder. Dim. Hastighet 80km/t (N100) og 
ÅDT>12000. 

 
Begrunnelse for dimensjoneringsklasse H7 med tre meter skulder: 
 

 Ny veg over Oslofjorden er en kopling mellom to europaveger, og må anses mer 
som en massetransportveg mellom to befolkningskonsentrasjoner enn som en 
motorveg/landeveg. 

 Når veger nær eller i by andre steder kan ha hastighetsbegrensninger ned mot 
80 og også 70km/t med trafikk > 40.000 ÅDT, bør dette også kunne være tilfellet 
ved kryssing av Oslofjorden. 

 Krav til stoppsikt reduseres kraftig, og man slipper store utvidelser for siktsoner i 
kurver. 

 Mindre stiv kurvatur gjør det mulig å svinge vegen utenom bebyggelse og andre 
«hindringer», og rampene for eventuell lokal tilknytting vil bli redusert i lengde. 

 Mindre ulemper for naboer. 

 Pga. stor trafikk vil det være behov for å kunne stanse kjøretøy utenfor 
hvitstripen, og en 3m bred skulder er derfor trafikksikkerhetsmessig viktig. 
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Vegklasse H9: 
 

 
Figur 11: N100, Tverrprofil for vegklasse H9 med 3m skulder. Dim. hastighet 100km/t og ÅDT 
>20000. 

 
Begrunnelse for dimensjoneringsklasse H9: 
 

 Høy hastighet gir rask transport mellom de to europavegene. Det vil være gunstig 
for både for transportnæringen og andre som benytter strekningen som en 
transportetappe mellom øst og vest. 

 Økt hastighet gir krav om stivere kurvatur og det er mulig i mer jomfruelig terreng. 

 Støy og andre ulemper vegen genererer ikke like mye konflikter når vegen ikke 
går ved bebyggelse. Det er derfor mulig både å øke hastigheten og ha stivere 
kurvatur når en ikke er nær befolkningssentra. 

 
 

 Dimensjoneringsklasse tunnel 2.3.3

Undersjøisk tunnel 

 
Det anbefales at det brukes tunnelklasse F med tverrsnitt T13 på fjordkryssinger med 
fjelltunnel.. 
 

 
Figur 12: Tunnelprofil T13 med 3 kjørefelt 
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Vurdering av tunneltverrsnitt 
N500, pkt. 4.4: «Høy tungtrafikkandel eller større døgnvariasjoner kan begrunne en 
annen standard for tunnel og veg sett under ett.» Og videre: «For tunneler med ÅDT over 
50 000 (tunnelklasse F) bør det vurderes å bygge tre kjørefelt i hver retning, og med 
kjørefeltbredde 3,5 m.» 
 
For å øke sikkerheten benyttes 2 løp med T13 tverrsnitt. Dette er utover kravet som er 
angitt i håndbøker, dvs. tverrsnitt T9,5. Tunnelen bør ha 3 gjennomgående felt i hvert av 
sine 2 løp. Det høyre feltet forbeholdes tungtrafikk og farlig gods. 
 
Fordeler med T13 sammenliknet med T9,5: 
 

 Trafikksikkerhet 
RTM-modellen antyder en ÅDT > 45.000 etter 20 år når bompengeperioden er 
over. Trafikken er dermed så stor at med kun to kjørefelt vil farlige forbikjøringer 
lett kunne oppstå. Ett felt bør derfor forbeholdes tungtrafikk og farlig gods, slik at 
denne trafikken kan kjøre de lange nedover- og oppoverbakkene med redusert 
hastighet uten å føle press. De to andre feltene frigjøres gjennom dette for mer 
hurtiggående og utålmodig trafikk som gis akseptable og mer trafikksikre 
forbikjøringsmuligheter.  
Prosjekt «Moderne vegtunneler» anbefaler 3 felt i hvert løp ved ÅDT >40.000. 

 

 Robusthet 
3 felt vil gi en robust forbindelse. Det er lite sannsynlig at oppgradering av en slik 
tunnel blir nødvendig utover tekniske installasjoner. 

 

 Fremkommelighet 
Tunnelen vil ha minst 3 stegninger pr dag av kortere eller lengre varighet i ett av 
løpene. Gjennomført Ros-analyse frembringer derfror et ønske om 3 løp for den 
undersjøiske tunnelen. Dette av hensyn til forutsigbarhet og trafikksikkerhet ved 
at det ikke etableres lengre perioder med to-veis trafikk e ett løp på disse 16 km 
under sjøen.  

 

 Forutsigbarhet  
Med mulighet for raskt å kunne etablere to-vegs trafikk i ett løp, vil trafikantene 
kunne regne med alltid å komme over fjorden innen rimelig tid. 

 
Tunneler over vann 
For tunneler over vann benyttes 2 løp med tunnelklasse F, tverrsnitt T9.5 i henhold til 
grov ROS analyse gjennomført av SVV den 13.juni 2014. 
 

 Dimensjoneringsklasse rørbru 

2.3.4

Dersom man betrakter rørbru som en tunnel vil man kunne sette samme kravet som for 
tunneler, dvs. T13 med 3 felt i hver retning. Siden rørbruer har gunstig vertikalkurvatur, 
kan man vurdere å gå ned til T9.5, dvs. 2 felt i hver retning. Dette vil redusere 
kostnadsnivået betraktelig.  
 
Total lengde på rørbru med tilstøtende landtunneler er derimot like lang som en 
undersjøisk tunnel og har derfor tilsvarende krav. Videre i denne utredningen benyttes 
T13 for rørbru. 
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 Samleoversikt over vegstandarder  

2.3.5

Forslag til vegstandard for ny forbindelse mellom E6 i Østfold og E18 i Vestfold: 
 
Tabell 2: Forslag til vegstandard for ny forbindelse mellom E6 Østfold og E18 Vestfold 

Konsept-beskrivelse 

Store bruer, brutype, veglengde, 
tunnellengde, veg i dagen, kryss 

m.m. 

K2 Hurumforbindelsen – Alternativ Bru 
 
E6 Nytt kryss på Tømt – veg til 
Brenntangen-bru til Filtvet – forbi 
Tofte–bru til Langøya- bru til 
Mulodden-tunnel til E18 
Helland/Kopstad 

- Filtvet hengebru 

- Langøya hengebru (H9) 

- Mulodden hengebru )* (medtatt i 
Langøya) 

- Tunneler land Hurum 2 løp T9,5 

- Tunnel Mulodden- E18 Helland 

- Veg i dagen E6 Tømte til 
Brenntangen (H9) 

- Veg i dagen Filtvet-x Åros(H7) 
11,3km 

- Veg i dagen Filtvet-Skjøttelvik 
(H9) 

- Veg i dagen Mulodden 

- 5 planskilte kryss (H9 og H7-
Verpen) 

 

K2 Hurumforbindelsen – Alternativ 
Tunnel  
 
E6 Nytt kryss på Tømt–veg til 
Brenntangen-bru til Filtvet– forbi Tofte–
undersjøisk tunnel til E18 
Helland/Kopstad 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Filtvet hengebru 

-Undersjøisk tunn 2 løp T13 

-Tunneler land Hurum 2 løp T9,5 

- Mindre bruer Hurum 

-Veg i dagen E6 Tømte til 
Brenntangen (H9) 

- Veg i dagen Filtvet-x Åros(H7)  

- Veg i dagen Filtvet-Skjøttelvik 
(H9) 

- 5 planskilte kryss (H9 og H7-
Verpen) 

 

K3 Bru Moss - Horten  
Alternativ Undrumsdal eller Alternativ 
Kopstad 
 
E6 Patterød-Tigerplassen-bru 
o/Mossesundet-fjelltunnel under 
Jeløya syd til utenfor Gullholmen 
(kunstig liten øy)-bru over hovedleden 
til skogsområde syd for Karl Johans 
Vern- forbi gravplassen-tunnel til 
Øvremølla-E18 Kopstad eller 
Undrumsdal 

 
-Horten bru over hovedløpet (H7) 
- Mossebukta bru  
- Landtunnel Jeløya 2xT9,5 
- Nedføringskulvert Jeløy 
- Miljøkulvert under skog syd for  
KJV 
- Fj.tun Vestfold 2xT9,5(2350+660) 

 
- Andre tunneler Østfold 2 løp T9,5 
- Veg i dagen Østfold (H7) 
- Veg i dagen Vestfold (H7) 
-  3 planskilte kryss (H7) 

 

K3 Bru Moss-Horten – Alternativ rørbru 
Sør 
 

 
-Horten rørbru under hovedløpet 
T13 
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(Alternativ Rørbru Nord er utgått) 
 
E6 Patterød-Tigerplassen-bru 
o/Mossesundet-fjelltunnel under 
Jeløya syd til rørbru utenfor 
Gullholmen -rørbru under hovedleden 
til skogsområde syd for Karl Johans 
Vern- forbi gravplassen-tunnel til 
Øvremølla-E18 Kopstad 

- Senketunnel mot røbru begge 
sider 2xT9,5 

- Mossebukta bru  

- Jeløy fjelltunnel 2løp T13 

- Fjelltunnel Moss Nord under vann 
2x T13 

- Fjelltunnel over vann 2xT13 

- Veg i dagen Østfold (H7) 

- Veg i dagen Vestfold (H7) 

- 4 planskilte kryss (H7) 
 

K4 Tunnel Moss-Horten – Alternativ 
Nord 
 
E6 Patterød-Tigerplassen-bru 
o/Mossesundet-fjelltunnel under 
Jeløya syd og under fjorden til rv19 
ved Skoppum, veg i dagen til E18 
Undrumsdal 

 
-Mossebukta bru  

- Undersj. tunn Rossnes-Skoppum 
2løp T13 

- Tunneler over vann 2 løp T9,5 

- Veg i dagen (H7 i Moss) 

- Veg i dagen (H7 i Horten mot 
E18) 

- 4 planskilte kryss (H7) 
 

K4 Tunnel Moss-Horten – Alternativ 
Sør 
 
E6 Patterød-Tigerplassen- fjelltunnel 
under Moss og under fjorden til rv19 
ved Skoppum, veg i dagen til E18 
Undrumsdal 

 
-Undersj. tunn Innf.v rv 19-rv19 
Skoppum 2løp T13 

- Tunneler over vann 2 løp T9,5 

- Veg i dagen (H7 i Moss) 

- Veg i dagen (H7 i Horten mot 
E18) 

- 3 planskilte kryss (H7) 
 

 

 Linjeføring 2.3.6

Krav til H7: 

 Maks stigning  6 % (vi benytter 5 %) 

 Min horisontalkurveradius 300 m (vi benytter 700 m) 

 Min vertikalradius høybrekk 4400 m 

 Min vertikalradius lavbrekk 2100 m 

 Avstand mellom kryss  1000 m 
 

Krav til H9: 

 Maks stigning   5 % 

 Min horisontalkurveradius 700 m 

 Min vertikalradius høybrekk 13600 m 

 Min vertikalradius lavbrekk 3400 m 

 Avstand mellom kryss  3000 m 
 

 Fartsgrense 

2.3.7

 80 km/t for H7 

 100 km/t for H9 
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 Trafikklaster 

2.3.8

 
For trafikklaster henvises det til N400 Bruprosjektering. 
 

 Skipsleder 

2.3.9

 

Tabell 3: Forslag til led-bredd og fri høyde ved ulike fjordstrekninger  

Fjordstrekning Led-bredde Fri høyde Kommentar 

Oslofjorden. 

 

1 x 750m, 

eller 2 x 350m 

72 – 75m. Fra syd og opp mot Filtvet. 

Inn til Slagentangen og 

Horten havn. 

Drøbak-"renna". 

Sidearmer: 

Vestfold til Bastøy 50m 30m Leden brukes mye av 

fritidsbåter. 

Mossesundet, 

v/ Rossnestangen 

60m 30m (Kværner ønsker 54 m 

pga. tilkomst til sitt anlegg) 

Langøya- 

Solfjellskjæret 

200m 65m Leden brukes av større 

fritidsbåter.  

Langøya- 

Mulodden 

50m 30m Leden brukes av større 

fritidsbåter. 

Sandebukta, 

nord for Kommersøyene 

50m 30m Leden brukes av større 

fritidsbåter. 

Drammensfjorden 100m 65m Ønske fra Drammen havn. 

Revlingen og Rygge 40m 20m Angitt av Kystverket. 

Innsiden av Kollen og 

Eldøya utenfor Larkollen 

40m 20m Det går noe nyttetrafikk 
her, men de går sannsynlig 
klar ved 20 m.  

Utløpet mot syd mellom 

Gullholmen og Jeløy 

- - Kystverket angir at utløpet 

kan stenges for båter 

Vestfjorden, 

inngang fra nord 

100m 50m  

 Levetid 

2.3.10

Det er tatt utgangspunkt i 100 år levetid for alle konstruksjoner. Det er lagt til grunn at 
komponenter og utstyr som har levetid på mindre enn 100 år, skal kunne skiftes ut.  
Det er også tatt utgangspunkt i at konstruksjoner skal være dimensjonert og utformet for 
vedlikehold og planlagte utskiftningsarbeider, og at det etableres godkjente prosedyrer for 
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slike arbeider. Ved å etablere et vedlikeholdsprogram vil man kunne øke levetiden 
ytterligere.  

 Undersjøiske tunneler  

2.3.11

For å sikre god trafikkavvikling i de undersjøiske tunnelene, har man gått opp på kravet i 
forhold til N500 Vegtunneler. Det er en stor andel tungtrafikk som vil benytte 
Oslofjordkryssingen. I dag benytter om lag 1/3 av tungtrafikken over Svinesund 
Bastøfergen, dvs. ÅDTT=636. Det forventes at det også i fremtiden vil gå mye tungtrafikk 
her og at noen også vil frakte farlig gods. Det vil derfor være gunstig å benytte 
tunneltverrsnitt T13,5 i begge retninger. Det gir 3 kjørebaner i hver retning. Det vil da 
kunne være 1-2 kjørefelt åpne i hver retning selv om det gjøres vedlikeholdsarbeid. 
Tunnelene vil ha en maksimal stigning på 5%.  

 
Figur 13:Inndeling i tunnelklasser (HB N500) 
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Figur 14: Inndeling I tunnelklasser fra “Moderne vegtunneler» (Statens vegvesen) 

 

 
Figur 15:Tunnelprofil T13,5 

 
Tunnelprofil med havarilommer er T13+3m=T16. Tunnelklasseinndelingen gjelder bare 
for tunneler opptil 10 km. Ved Horten- Moss området er det tunneler som er større enn 
dette, rundt 16 km, som betyr at tunnelklasseinndelinge ikke er gjeldene. Det må gjøres 
egne vurderinger på utforming av tunneltverrsnittet. 
 
Det er også mulig å ha tre tunnelløp, i likhet med tverrsnittet for rørbru. Det kan gi 
mulighet sikker evakuering og evt. som kjørebane ved vedlikehold (jfr. Ros-analysen). 
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Ved neste fase av prosjektet bør man også vurdere om man skal etablere tunnel hvor 
man kan sikre at trafikanter kan snu ved å kjøre av til en tverrforbindelse mellom løpene. 
Dette vil øke sikkerheten i tunnelen. Dette er ikke medtatt i våre videre betraktninger. 
 
 
Tunneldriving: 
Det er i utgangspunktet lagt opp til konvensjonell driving av tunnelene med boring og 
sprengning. Bruk av TBM (tunnelboremaskin) vil gi sirkulære tverrsnitt der store deler av 
tverrsnittet ikke kan utnyttes, og vil dessuten gi forholdsvis store volum med tunnelstein 
etter driving. 
 
Arbeider foran stuff (HP31): 
Arbeidene omfatter sonderboring og injisering (tetting). Det forutsettes systematisk 
injisering for deler av undersjøiske tunneler under havnivå samt ved tunnelkryssing under 
tettbygde strøk med setningsrisiko og våtmarksområder. Ellers vil det være behovsprøvd 
injeksjon vurdert ut ifra tillatt maksimal innlekkasje i tunnelen. 
 
Sprengning av tunnel (HP32): 
Normalt vil det bli sprengt med fullt tverrsnitt under driving. Bruk av korte salver og 
oppdelt tverrsnitt kan bli nødvendig ved kryssing under tettbygde områder og nær 
bygninger/konstruksjoner som kan ta skade, samt ved kryssing av svakhetssoner og 
ustabilt berg. 
 
Stabilitetssikring (HP33): 
Stabilitetssikring vil bli vurdert ut ifra geologiske forhold. Det vil bli benyttet sikringsklasse 
ut ifra bergartsklassifisering (Q-metoden). Oversikt over sikringsklasser er vist i figur 16. 
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Figur 16: Sikringsklasser basert på bergmasseklassifisering etter Q-metoden 

 
Vann- og frostsikring (HP34): 
Valg av vann- og frostsikring baseres på krav og retningslinjer gitt i Hb163. Det er pr. i 
dag flere typer vann- og frostsikring som er godkjent. For fjordkryssingene vil frostsikring 
være begrenset til første del av tunnelene. Det vil være behov for vannsikring i hele 
tunnelløpet. Konsept for vann og frostsikring må være brannsikkert og dimensjonert for 
påkjenninger fra trykk og sug samt påkjøring ved trafikkuhell. Materialet må være 
bestandig og konseptet må være drifts- og vedlikeholdsvennlig. 
 
Tekniske installasjoner og tekniske rom: 
Tekniske installasjoner må velges ut ifra krav og retningslinjer (N500). Krav til 
installasjoner for de forskjellige tunnelklasser er vist i tabell figur nedenfor. 
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Figur 17: Krav til minimum sikkerhetsutrustning i vegtunneler (N500) 

 
Da dette er en spesiell tunnel selv etter norske forhold, er det gjennomført en egen grov 
ROS analyse den 13.06.14 i regi av SVV. 
 
Krav til rømning og tilkomst for redningsenheter ved brann og trafikkulykker er oppfylt da 
det er to tunnelløp og havarilommer med tverrforbindelser for hver 250m. Det må 
etableres pumpesump i lavbrekk på tunnelene. Det er ikke tatt stilling til øvrige tekniske 
rom i tunnelene på dette stadiet. Det vil i utgangspunktet være langsgående ventilasjon, 
men det kan etableres ventilasjonssjakter og tårn der det er øyer, holmer og skjær. 
 
Ytre miljø: 
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I utgangspunktet vil en fjelltunnel være skånsom overfor ytre miljø, da den ikke berører 
bebyggelse, kultur- og fornminner, terreng og landskap. 
Tunnelvann må renses både i drive- og driftsfasen. I anleggsperioden vil det være 
ulemper i form av støy, støv og rystelser samt en viss fare for grunnvannsenkning og 
drenering. Det vil bli et stort massevolum som skal plasseres i deponi dersom det ikke 
kan benyttes direkte i prosjektet eller andre nærliggende prosjekt. 

 Høybruer 

2.3.12

Generelt: 

Hengebruer og skråstagbruer omtales her som høybruer. Felles for bruløsningene er at 

de skal tilfredsstille geometrikravene for vegen, krav til seilingshøyder og bredder for 

skipsleden og designes i samsvar med gjeldende regler og standarder. Vurderingene 

knyttet til høybruene er basert på vegklasse H7 for bru Moss – Horten og H9 for bru til 

Hurumlandet.  

Bruløsningene som ligger til grunn for vurderingene i denne rapporten, er basert på noen 

felles elementer og forhold som beskrevet under. Utfordringene ved kryssing av 

Oslofjorden med store bruer, er bl.a. knyttet til håndtering av skipsstøt og fundamentering 

på store dyp. I tillegg kreves store spennvidder, dels utover hva som hittil er bygget.  

Spennvidder: 

Verdens lengste hengebru, Akashi Kaiko, har et spenn på 1991 m. Xihoumen Bridge i 

Kina og Storebæltbrua i Danmark er nummer to og tre med spenn på hhv. 1650 m og 

1624 m. Hardangerbrua med spenn på 1310 m er på tiendeplass. I tillegg bruer som er 

bygget, er det flere under planlegging med spennvidder utover dette, bl.a. for kryssingen 

av Hainanbukta i Kina der det er aktuelt med spenn på 2000 – 2500 m. Et annet 

eksempel er kryssingen av Messinastredet i Italia. Det er der prosjektert ferdig ei 

hengebru med spenn på 3300m, men byggingen mangler finansiering.     

De fleste bruløsningene vurdert i denne rapporten har spennvidder i området 1800 - 2000 

m. Noen løsninger har spennvidder opp mot 2400 m. Basert på dagens teknologi og med 

høyde for teknologiutvikling i årene framover, er dette gjennomførbare spennvidder. 

Tverrsnitt: 

Med vegklasse H9 blir tverrsnittet på bruene 23,0 m bredt eller 2 x 10,5 m + midtdeler / 

avstand mellom kjøreretningene. Med vegklasse H7 blir tverrsnittet 3 m smalere, 20 m. I 

utgangspunktet ligger det til rette for et lukket kassetverrsnitt i stål (singel box girder) slik 

det er på bl.a. Storebæltbrua. Typisk brutto tverrsnittsmål for kassetverrsnittet er b x h = 

32 m x 4 m. Med økte spennvidde er det både av hensyn til stivhet og vinddynamikk 

relevant å benytte et tverrsnitt bestående av to parallelle stålkasser med tverrforbindelser 

(twin-box-girder).  

Fundamentering: 

Fundamenteringen kan utføres på ulike måter. Noen av bruløsningene baserer seg på 

fundamentering på kunstige øyer. Der det er større vanndyp, er løsningene basert på 

bunnfaste gravitasjonsfundamenter. Disse er tenkt benyttet på dyp ned til rundt 150 m. 

Ankerblokkene er også gravitasjonsfundamenter eller senkekasser på dyp ned til rundt 50 

m.  

Prinsipp for gravitasjonsfundament er vist i kapittel 3. Utformingen av fundament tar 

utgangspunkt i offshore-teknologien benyttet for betongplattformer i Nordsjøen 

(Condeep). Fundamentet har en sokkel bestående av sirkulære sylindere/celler. To eller 
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tre av sentercellene utgjør pilardelen som føres opp til overflaten. Fundamentet har her 

en forsterket toppdel som base for brutårnet.  

Fundamentetsokkelen støpes opp til ønsket nivå i tørrdokk. Resterende bygges mens 

fundamentet flyter. Ferdig fundament installeres ved ballastering og settes ned på 

avrettet sjøbunn. Størrelsen på sokkelen og ballasteringen av fundamentet tilpasses ut 

fra bl.a. grunnforhold, laster fra brutårn og skipsstøt.    

 

 Rørbru 

2.3.13

I Norge er det utført en rekke studier på mulige rørbrukonsepter. For utforming og 

dimensjoner henvises det til Ferjefri E39 - Mulighetstudien for Kryssing av Sognefjorden i 

2012. I denne studien er det angitt en rekke løsninger som kan benyttes i denne 

alternativanalysen. Kryssingsbredden er på ca 4000 m og dybden på fjorden er rundt 

1000m. Rørbruer er basert på kjent offshoreteknologi, men det er ikke bygget slike 

løsninger tidligere. 

 Senketunneler 

2.3.14 Senketunneller som monteres på havbunnen er tiltenkt områder hvor det er grunt, og 

overganger inn mot land. I Norge er det bygget senketunnell i Trondheim 

(Skansentunnelen) og Bjørvika, mens i ulike andre land er det bygget mange 

senketunneler. 

Bjørvika - Senketunnelen er sammensatt av seks elementer som er 112 m lange, 27 

meter brede og 10 meter høye. 

Øresundforbindelsen – Senketunneldelen av Drogdentunnelen er 3510 meter lang og 

består av 20 elementer. 

Fehmarn Belt Fixed Link – Senketunnel mellom Danmark og Tyskland er planlagt til å bli 

verdens lengste tunnel på 17,6 km og ligger på 40 meters dyp. Den er 40 meter bred og 

10 meter høy. Vegen har 2 kjørefelt i hver retning og 2 spor for tog, og et service løp. Den 

er planlagt å stå ferdig i år 2021. 

Marmarey ved Istanbul – Senketunnelen er 1.4 km lang, og består av 11 seksjoner på 

135/98,5 meter. Dette er verdens dypeste og er plassert ned mot 60 meters havdyp. 

Området er utsatt for jordskjelv. 

 

2.4 Naturkrefter 

 Vindanalyse 

2.4.1

Foreløpig er ikke vindhastigheter benyttet til beregning av konstruksjoner. For valg av 

størrelser har man sett på eksiterende eller planlagt prosjekter hvor man har større krefter 

enn i Oslofjorden og benyttet erfaringstall fra disse prosjektene. 

Vindanalyse datert 04.04.14 er utarbeidet av Kjeller Vindteknikk på oppdrag fra Rambøll. 

Rapporten viser ekstremvind med 10, 50 og 100 års returperiode for 10 minutters 

middelvind og 3 sekunders vindkast for 8 retninger er estimert for 10 og 200 m høyde for 



KVU for kryssing av Oslofjorden 

33 
   
RAPPORT TEKNOLOGI SYD –  DELRAPPORT 3 

15.11.2014 

REV 02 

KVU FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN 

 

 

8 planlagte bruspenn over Oslofjorden, fra Drøbak i nord til Slagentangen i sør. 

Tilhørende turbulensintensitet og omregningsformler til andre høyder er beskrevet i 

rapporten. 

 

Figur 18: Kart som viser røde punkter hvor vind er analysert, mens svart punkt viser værstasjon ved 
Gullholmen. 

I denne rapporten har vi i tabellen nedenfor, for å illustrere størrelser, vedlagt resultater 

for punktene A3 og V4-4 ved 100 m høyde. For ytterligere resultater henvises det til 

rapport utarbeidet av Kjeller Vindteknikk på oppdrag fra Rambøll. 
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Tabell 4: Ekstremvind og turbulensparametre Hurumlandet 

 

Tabell 5: Ekstremvind og turbulensparametre Horten - Moss 

 

Vindforholdene i Oslofjorden er gunstige sammenlignet med forholdene andre steder i 
Norge og utlandet hvor store hengebruer er bygd. Vindlastene i Oslofjorden anses derfor 
ikke å utgjøre noen usikkerhet av betydning knyttet til verken gjennomførbarhet eller 
kostnader. 

 Strømforhold 
2.4.2

Strømforhold i Oslofjorden og vurderinger rundt dette er utført av NIVA og angitt i rapport 
datert 24.09.13. Rapporten har sett på strømningsforhold på 3 steder i Oslofjorden; ved 
Filtvet, Horten-Moss og Slagentangen-Eldøya. 
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Figur 19: Figuren over viser kart/strømningsmodell av Oslofjorden. De blå prikkene viser elveutløp 
som er lagt inn i modellen. De røde strekene angir de tverrsnittene hvor NIVA har sett på 
strømforholdene. 
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Figur 20: Strøm, inn og ut Oslofjorden ved Slagentangen-Eldøy. Fargekart viser strømhastighet i 
knop. 
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Figur 21: Strøm, inn og ut Oslofjorden ved Horten-Moss. Fargekart viser strømhastighet i knop. 

For strømhastighet kan man forenklet i denne fasen bruke maksverdi fra rapporten, dvs. 
strømhastighet lik 1 knop. Denne verdien må vurderes mer detaljert ved senere 
prosjektfaser. Verdien er klart konservativ i de fleste områdene av fjorden. 

 

 Bølgeforhold i fjorden  

2.4.3

I mangel av bølgedata/bølgespektra benyttes data fra ytre Oslofjorden som er angitt av 
Sjøfartdirektoratet for design av skip. I senere faser bør det etableres vurderinger og 
undersøkelser av bølgehøyde og periode. 
 

 Signifikant bølgehøyde, Hs: 2,4 m 
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Figur 22:Signifikant bølgehøyde for områder ulike områder 

 Vannstandnivå 
2.4.4

Vannstandnivå ved Gullholmen (Moss/Jeløya): 
 

 HAT: 82 cm 

 MSL: 52 cm 

 LAT: 20 cm 

 Sjøkartnull: 0 
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Figur 23: Vannstandsnivå ved Gullholmen - Moss/Jeløya 

 

2.5 Beskrivelse av grunnforhold 

 Løsmasser 

2.5.1

Løsmasseavsetningene i området består av en større moreneavsetning ("Raet") med 

mektighet på noen titalls meter ved hver side av fjorden ved Horten-Moss og opp mot ca. 

100-240 m ute i fjorden. Dette fremgår også av de geofysiske målingene som er foretatt i 
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fjorden, se vedlegg 1. Morenen er dekket av et lag leire med opptil 20-30 m mektighet. 

Kvartærgeologisk kart er vist i figur nedenfor. 

Leiren antas å være normalkonsolidert og relativt bløt. På landsiden er leiren iblandet 

sand og en god del rullestein (moreneleire). Løsmasser og leirlag vil kunne gi 

fundamenterings- og forankringsproblemer for større konstruksjoner. Løsmassene vil 

normalt fungere som et tettesjikt og således være gunstig for undersjøiske fjelltunneler. 

Foran hvert av kapitlene som omhandler de undersjøiske tunnelene finnes det mer 

detaljerte kvartærgeologiske kart med beskrivelse av mektigheter og typer jordmateriale. 

 

Figur 24. Kvartærgeologisk kart, NGU.  

 Kjente bergdybder for prosjekt kryssing av Oslofjorden  2.5.2

Dybder til berg har blitt undersøkt i 4 forskjellige områder for prosjekt «Kryssing av 

Oslofjorden». Gjennom gamle geotekniske undersøkelser, løsmassekart og borede 

brønner i områdene har dybden til berg blitt undersøkt. De områder hvor det er registrert 

berg eller hvor det er boret dypere enn 20 m er markert i vedlagt kart. I figur 25 vises de 

forskjellige områdene som er undersøkt. 

En vurdering av bergdybder og terreng langs Fv 11 i Røyken kommune er vurdert for 

traséen Frogn-Røyken. 
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Figur 25:Oversiktskart 

 
Bergdybder og terreng ved Fv 11 i Røyken kommune 
 
Terrenget langs Fv 11 består av forholdsvis bratt sideterreng. I området er det to 
forskjellige grunnforhold. Langs den nye parsellen preges profil 1100-1200 av store 
dybder til berg. Resterende del av strekningen har berg i dagen eller liten overdekning. 
Det forekommer også noen steder langs Fv 11 med bratt sideterreng bestående av 
urmasser. Se bilag 4 for oversiktskart over parsellen.  
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Figur 26: Område 1 og 2 
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Figur 27:Område 3 
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Figur 28: Område 4 

 Oslofeltets geologi 2.5.3

Berggrunnen i det aktuelle området langs Oslofjorden er en del av Oslofeltet som er et 

geologisk område som strekker seg fra Langesund i sør til Mjøsa i nord. Området har 

gjennomgått omfattende rifttektonikk i perioden mellom karbon og perm, og det foregikk 

her strekking, fortynning og oppsprekking av jordskorpa. Bergartene i området er fra 

tidsepokene kambro-silur og karbon-perm, og de er omgitt av prekambrisk grunnfjell i øst 

og vest, begrenset av forkastningssoner som går omtrent Nord – Sør. 

Innsynkning av Oslofeltet i perioden kambrium til silur har bevart en sedimentær lagpakke 

som man finner igjen mange steder i feltet. Bergartene som har blitt bevart er blant annet 

skifre, kalksteiner og sandsteiner. Senere har feltet gjennomgått omfattende rifttektonikk 

og vulkanisme som har gitt opphav til vulkanske, gang- og dypbergarter. I perioden 

karbon til perm var det en strekking av jordskorpen (Oslo Rift) som forårsaket vulkansk 

aktivitet. Vulkanske bergarter som er trengt opp til overflaten gjennom sprekker/spalter 

finnes i dag som basalt og rombeporfyr. Smeltemasser som størknet i sprekker og spalter 

finnes i dag som gangbergarter som diabas, syenitt og rombeporfyr. Store smeltemasser 

(batolitter) trengte også høyt opp i jordskorpen, men ble avkjølt og størknet før de nådde 

overflaten. Etter at tykke lag av lavabergarter er slitt bort finnes disse nå som store 

bergmassiver av intrusive dypbergarter helt opp i dagen. 

 Geologiske forhold langs tunneltraséene  

2.5.4

De tre alternative fjordkrysningene ligger i hovedsak innenfor det geologiske området 

Vestfoldgrabenen, se figurer nedenfor. Grabenen har en østre grense mot grunnfjellet 
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som går langs med kysten av Østfold. Grensen er definert av Oslofjordforkastningen, en 

stor regional forkastning. Strekningen av tunnelen lengst øst med påkobling til E6 vil i 

hovedsak gå gjennom grunnfjellsgneis. Et geologisk profil gjennom Oslofjorden mellom 

Horten og Moss er vist i figur 30. 

 

Figur 29. Utsnitt Vestfoldgrabenen (del av Oslograbenen), fra "Landet blir til. Norges geologi". 

Berggrunnen består hovedsakelig av permiske bergarter, hovedsakelig rombeporfyrer og 

underliggende basalter i vestre side og av prekambriske (grunnfjells) gneiser ved fjordens 

østre side. I nord, på Hurumsiden, består berggrunnen av dypbergarten drammensgranitt. 

Mellom Hurum og Holmestrand ligger det sedimentære avsetninger (kalkstein og skifer) 

på øyene uti fjorden. Generelt i berggrunnen kan det være innslag av intrusive ganger av 

blant annet diabas, rombeporfyr og syenitt. Langs kysten i nord og øst kan det lokalt 

påtreffes fyllitt/glimmerskifer og i grunnfjellsområdet i øst, også gabbro/amfibolitt. 

 

N 
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Figur 30. Berggrunnskart, Norges Geologiske Undersøkelse, M1:250.000.  

Forhold kan tyde på at en vil kunne påtreffe grunnfjellsrygger under fjorden med 

tilhørende forkastninger. Med unntak av forkastningssoner vil grunnfjellsbergartene 

normalt være av relativt god kvalitet med hensyn til stabilitetsforhold i tunneler. 

Permiske lavabergarter opptrer med lagvis oppbygning av lavastrømmer. I mellom 

strømmene ligger det avsetninger av sedimentære bergarter, slik som siltstein og tuff. 

Normalt er disse bergartene porøse og til dels nokså oppsprukne. Bergmasser av denne 

type vil til dels ha dårlig kvalitet med hensyn til stabilitet, og vannførende sprekker og lag 

vil forekomme.  

Drammensgranitten i nord antas å være i hovedsak grovkornet og massiv. Denne 

bergarten antas å gi normalt gode driveforhold utenom svakhetssoner. 

Intrusjonsganger er ofte tettere oppsprukket enn sideberget noe som medfører at de ofte 

er tilknyttet vannlekkasjer i tunneler. 

Kambro-siluriske skifre vil sannsynligvis forekomme under de permiske lavabergarter, og 

kan forekomme som lag mellom grunnfjellsbergartene og de yngre bergartene av permisk 

alder. Eventuell forekomst, mektighet og type av disse bergartene kan ikke fastslås ut ifra 

de foreliggende data. 

Kambrosiluriske bergarter vil normalt betraktes som "middels" med hensyn til stabilitet, og 

vil være relativt tette med hensyn til vannlekkasjer forutsatt moderat oppsprekking.  

På grunn av Oslofeltets dannelse med innsynkning av berggrunnen må det forventes 

flere kryssendene forkastninger og svakhetssoner langs traséene. De fleste av disse 

sonene har et forløp i nord-sydlig retning.  
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Den største av disse sonene er oslofjordforkastningen som følger langs med kysten i øst. 

Det er også en forkastning med mektighet >500 m som ligger øst for påhugget på 

Holmestrandsiden. Denne forkastningen har et usikkert forløp nordover fra påhugget, 

men det er sannsynlig at denne vil påtreffes omtrent midtveis uti Oslofjorden. 

Forkastningen har medført at kostnadsberegnet alternativ er lagt til Jeløy med portal ved 

Rosnestangen. Langsmed Drammensfjorden går en annen stor forkastning (mektighet 

>500 m) som tunnelen krysser omtrent på tvers.  

Utførte magnetiske flymålinger i området viser at det stedvis kan opptre dypforvitring i 

berggrunnen, se figur 31. Det meste av påvist dypforvitring er på land og dette kan være 

på grunn av at målingene kan ha begrensninger på sjøen. Det er enkelte områder som 

skiller seg ut med spesielt mye antatt dypforvitring. Dette gjelder Hurumområdet hvor det 

kan være mye dypforvitring i forkastningssoner i drammensgranitten, langs med 

Oslofjordforkastningen og ved påhuggsområdet ved Holmestrand. Det er også sannsynlig 

at det er en større forkastningssone midtveis mellom Horten og Moss da fjordløpet i seg 

selv er et større dypdrag i terrenget. Dette indikeres også ved magnetiske målinger hvor 

det er en linje med mulig dypforvitring med strøk mot NV midt uti fjorden i dette området. 

Generelt vil kryssing av større forkastninger med dypforvitring slik som 

Oslofjordforkastningen og en mulig forkastning mellom Horten og Jeløya kunne medføre 

utfordrende driveforhold hvor det vil kunne kreves tung bergsikring med full utstøpning.  

 
Figur 31: Oversikt dypforvitring, NGU. Blå farge = sannsynlig dypforvitring, Gul farge =  mulig 
dypforvitring. 

 

 
 

N 
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Figur 32: Generelt geologisk profil mellom Horten og Moss med hovedtrekk i geologien Profillinje 
angitt på plankartet. Utsnitt fra Geologisk notat, Grøner, 1993. 

2.6 Geofysiske undersøkelser 

Vurdering av seismiske undersøkelser utført av R &P Geoservice og Rambøll: 

Rambøll har utarbeidet en rapport som inkluderer undersøkelser med geofysiske metoder 

både i fjorden og på land (Jeløya). Rapporten «Supplerende akustiske målinger av 

sjøbunnen i Oslofjorden» er datert Februar 2014. Dette er vedlagt i vedlegg 01. 

Vedlegget viser dybde til fjell, dybde til sjøbunn og løsmassemektighet. 

Nedenfor er det gitt noen kommentarer til målingene. 

Refleksjonsseismikk: 
Som grunnlag for tolkning av løsmassemektigheten i meter, er det benyttet en antatt og 
gjennomsnittlig hastighet av løsmasselag på 1900 m/sek. Normal hastighet for 
leiravsetninger er omkring 1500 m/sek. For morene kan hastigheten variere mellom 1900 
og 2200 m/sek. 
 
Feil i anslaget vil gi tilsvarende feil i beregning av tykkelsen på løsmassene. 
Tykke sedimentpakker har umuliggjort tolkning av dybder til fjell i linjene 1_001 og 1_002. 
(Disse linjene går på tvers av fjorden i Hortenbassenget midt mellom Jeløya og Bastøy.). 

N 

Profillinje 
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I rapporten diskuteres en mulig undertolkning av dybden til berg i disse profilene, 
undertolkningen kan være opp mot 38 m. Dette viser at det kan være store usikkerheter 
knyttet til tolkningene. Ved tilsvarende undersøkelser for Oslofjordtunnelen, var det også 
stor usikkerhet knyttet til tolking av akustiske målinger.  
 
For vurdering av løsmassemektighet der det er antatt store løsmassemektigheter og også 
i dypåler må det inntil videre legges inn en betydelig sikkerhetsmargin inntil 
refraksjonsseismiske målinger og eventuelt boringer er utført. 
 
Refraksjonsseismikk på Jeløya: 
Alle tolkninger er gjort automatisk etter at den såkalte førsteankomsten er korrigert 
manuelt. Tolkning av dybde til berg er for en stor del gjort med korrelasjon til boringer; 
«Fjelloverflaten er tolket som den konstante hastighet i tomografiresultatene som 
stemmer best overens med informasjon fra boringene». 
Det opplyses i rapporten at den hastigheten som angis i profilene for fjell er lavere enn 
virkelig hastighet. Dermed kan tolkningene i realiteten ikke benyttes til å si noe om 
bergkvaliteten. 
 
Seismikken har «ingen tydelige vertikale svakhetssoner i noen av seismikkprofilene». Det 
er tvilsomt at det ikke finnes svakhetssoner på Jeløya der hvor det er målt. Det må anses 
som en stor svakhet i tolkningene at dette ikke framkommer. 
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3 Beskrivelser av alternative kryssinger av Oslofjorden 

I det følgende beskrives alternative løsninger for kryssing av fjorden i korridorene 

Hurumlandet og Moss – Horten. Sweco har blitt engasjert til kun å vurdere selve 

kryssingsmulighetene i fjorden. Det er enkelte avvik mellom Sweco sine korridorer på 

land og Statens vegvesen sine korridorer på land. Sweco sine korridorer er grovere på 

land en Statens vegvesen sine korridorer.  

3.1 Konsept 2 Hurumforbindelsen 

 K2 Hurumforbindelsen – Undersjøisk tunnel.  

3.1.1
Tunnel med lengde på ca. 17 800m. 

Beskrivelse og løsningsprinsipper 

Kryssing av Sandebukta (Holmestrandfjorden) er vurdert kun ved å benytte sjøkart og å 

anta en løsmassemektighet på 40 m i det dypeste punktet. Med sjødyp 80 m blir laveste 

punkt omkring kote -175 m. Tunnelen er lagt i en bue for å kunne gå så grunt som mulig i 

dypeste del. Dette gir en lang strekning hvor tunnelen går nesten flatt under fjorden. 

Undersøkelser av løsmassemektighet må utføres for å avklare alternativet.  

Ved utløpet av Drammensfjorden kan tunnelen krysse der bergoverflaten ligger omkring 

kote -60. Det er målt svært varierende mektigheter av løsmasser i Svelviksundet. 

Drammensfjorden er trolig en terskelfjord, dvs. at breen har erodert dypt i indre deler av 

fjorden mens det er en bergterskel i utløpet. Havbunnen stuper bratt ned igjen inn i 

Sandefjorden. Tunnelsåle ved krysning av Svelviksundet er beregnet til ca. kote -123. 

Bergarten på Hurumsiden består av drammensgranitt, ganger av syenitt og diabas kan 

forekomme. Det er fremstikkende bergrygger som skal krysses, og det antas relativt god 

bergkvalitet. Mindre markerte søkk forekommer, og disse kan representere mindre 

svakhetssoner. Det kan antas normale driveforhold, med noe tyngre sikring ved kryssing 

av svakhetssoner. Terrenget synes å være godt drenert, men vannførende sprekker kan 

forekomme, især i tilknytning til gangbergarter, sprekke- og svakhetssoner. 

På vestsiden av fjorden er det permiske lavabergarter som opptrer med lagvis 

oppbygning av lavastrømmer. I mellom strømmene ligger det avsetninger av 

sedimentære bergarter, slik som siltstein og tuff. Normalt er disse bergartene porøse og 

til dels nokså oppsprukne. Bergmasser av denne type vil til dels ha dårlig kvalitet med 

hensyn til stabilitet, og vannførende sprekker og lag vil forekomme.  
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Figur 33:Trasé for undersjøisk tunnel K2 Hurumforbindelsen (C120) 

 

 
 
Figur 34: Lengdeprofil for undersjøisk tunnel K2 Hurumforbindelsen (C120) 

Lengdeprofilet er vist med lavbrekk på -217. Også med den antagelsen som er gjort med 

40 m løsmasse, er det mulig å heve lavbrekket med ca. 40 m. Dette får ubetydelig 

innvirkning på tunnellengden. 

Tabell 6: Diverse parametere for undersjøisk tunnel K2 Hurumforbindelsen 
Alternativ Høyde 

påhugg 
vest 

Stigning 
mot vest 

Såle 
laveste 
punkt 

Stigning 
mot øst 

Høyde 
påhugg 
øst 

Lengde Kommentar 

K2 80 5,00 % -217 4,61 % 20 17800 Estimerte 
løsmassemektigheter 

3.2 Andre mulige kryssinger 

Kryssing av Sandebukta og Drammensfjorden er vurdert tidligere i prosessen og silt bort. 

Det ble vurdert at alternativet ikke vil avlaste trafikkstrømmen nord-sør i like stor grad 

som de andre alternativene. Etter ønske fra Statens vegvesen synliggjøres løsningen 

likevel som en mulighet. 
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 Hengebru over Sandebukta  

3.2.1

For å unngå verneområdene ved Kommerøya og omegn, er det valgt å krysse 

Sandebukta litt lengre nord over grunnene ved Kattgholmen. Ei hengebru her vil få 

hovedspenn på 1400 m og totallengde på 2700 m. Vestre brutårn kommer på -30 m og 

østre på Kattholmen, antatt berg begge steder.   

 

Figur 35: Hengebru over Sandebukta 

 Skråstagbru Rødtangen – Blindsandodden. 
3.2.2

Drammensfjorden kan krysses fra Rødtangen til Blindsandodden via midtfjordsgrunnen 

Blindsand. Det er her mulig med ei skråstagbru med hovedspenn på 800 m og 

totallengde på 1600 m. Brua kan fundamenteres på grundt vann på antatt berg. Ved å 

fundamentere på -30 m vil hovedspennet kunne reduseres til rundt 500 m. I vestenden 

forlenges skråstagbrua med ei lavbru inn mot Blindsandodden. Totallengde for høybru + 

lavbru blir rundt 2150 m. 

 

 
Figur 36: Høybru Rødtangen – Blinsandodden  
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 Landtunneler 

3.2.3

Linjeføring for landtunnel er vist på tegning C110. 
 
Fra ilandføring på Hurum i nordøst vil det bli to korte tunneler. Bergryggen mellom disse 
antas å bli krysset i dyp skjæring. 
 
Bergarten består av drammensgranitt, ganger av syenitt og diabas kan forekomme. Det 
er fremstikkende bergrygger som skal krysses, og det antas relativt god bergkvalitet. 
Mindre markerte søkk forekommer, og disse kan representere mindre svakhetssoner. Det 
kan antas normale driveforhold, med noe tyngre sikring ved kryssing av svakhetssoner. 
Terrenget synes å være godt drenert, men vannførende sprekker kan forekomme, især i 
tilknytning til gangbergarter, sprekke- og svakhetssoner. 
 
Kvartærgeologi: 

På vestsiden av Holmestrandfjorden er det store havavsetninger (leire) som må antas å 

ha stor mektighet. E18 går på slike avsetninger fra Snekkestad til Nøklegård. Langs med 

fjorden er det lite løsmasser, indikert med rosa farge (bart fjell, stedvis tynt dekke). Det er 

det også vest for traseen for jernbanen. Trasé for tunnelen inn under land er derfor lagt 

vest for jernbanen der det er jevnt med oppstikkende bergkoller helt fra Mulodden og frem 

til antatt påhugg ved Øvre Ås. Mektigheten av løsmassemektighetene, spesielt ved 

Tangenbekken, kan innvirke på hvordan tunnelen må gå. Påhuggsområdet er markert 

med rød sirkel. 

 

Figur 37: Kvartærgeologi ved trasé sør for Holmestrand (NGU) 

Kvartærgeologisk kart gir godt grunnlag for vurdering av tunneltraseen på Hurum. Her er 

det fjell i dagen i alle høydene langs fjorden. I dalsøkkene mellom kollene er det 

løsmasser, men disse antas ikke å ha en slik mektighet at de påvirker tunneltraseen. 

Dette må verifseres gjennom boringer. 

Det er ikke utført målinger i fjorden for bestemmelse av løsmassemektighet. 
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Figur 38: Kvartærgeologi Sandebukta og Hurum (NGU) 
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3.3 Konsept 3 Bru Moss – Horten 

For bru mellom Moss og Horten er det vurdert tre prinsipielle forskjellige løsninger på 

land: 

 Bru som går ned i fjelltunnel rett i strandlinjen 

 Bru som går noe inn over land i Horten og Jeløy 

 Bru som går ned i kunstige øyer utenfor kystlinjen 

Statens vegvesen forkastet de to førstnevnte som innebærer noe varige inngrep i 

ytterkant av Jeløy landskapsvernområdet samt en lavbru over skogområdet syd for Karl 

Johansvern. Vi er derfor gått videre med konseptet med de kunstige øyene. De to 

alternative løsningene omtales kort senere i kapittelet. 

 K3 Bru Moss – Horten, Hengebru  

3.3.1 Fra Horten til Jeløya er det en totallengde på ca. 5400 m.  

 

Figur 39: Skisse over alternativ K3 Bru Moss-Horten.  

Beskrivelse og løsningsprinsipper 

Løsningen innebærer hengebru med spennvidde på 1900 m og lengde på 3500 m. 

Tårnene for brua må fundamenteres på rundt -100 m på Hortensiden og rundt -50 m på 

Jeløysiden. Undersøkelser av bunnforholdene indikerer at tårnene må fundamenteres på 

løsmasser. Ankerblokkene står på rundt -30 m. Fra ankerblokkene og inn mot land er det 

i begge ender lavbruer som lander på fyllinger i sjøen. På Hortensiden utgjør dette rundt 

1200 m og rundt 700 m mot Jeløya. Vegen føres her videre ned i kulvert og inn i tunnel 

under havnivå før man treffer strandlinjen slik at områdene inn over land ikke berøres. På 

Hortensiden blir det en løsmassetunnel inn under land mens det på Jeløya er antatt 

fjelltunnel. Alternativet har to muligheter for påkobling til E18: enten via Kopstad eller via 

Undrumsdal. Figurene nedenfor viser de ulike traseene.  

Vegklasse H7. 
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Figur 40. Horisontal og vertikal linjeprofil for K3 hengebru (Undrumsdal-Patterød) (C211) 

Prinsippskissene nedenfor viser alternativet med de kunstige øyene. 
 

 
Figur 41: Bruskisse alternativ K3 Bru Moss – Horten (K210) 
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Figur 42: 3D oppriss K3 hengebru Horten-Moss (K210) 

 
Figur 43: K3 hengebru Horten-Moss illustrasjon fra 3D-modell 

 
 

   
Figur 44: K3 hengebru Horten-Moss illustrasjoner fra 3D-modell 
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Vurdering av naturlaster 
 
For hengebruer er særlig vindlaster, jordskjelv samt strømnings- og bølgeforhold forhold 
viktige forutsetninger som må tas hensyn til under planlegging og bygging. Vi har derfor 
gjort en vurdering av disse lastenes betydning for gjennomførbarheten til bruløsningen. 
Detaljerte utledninger av problemstillingene er ikke gjennomført.  
 
Vindlaster: 
Vindforholdene i Oslofjorden er gunstige sammenlignet med forholdene andre steder i 
Norge og utlandet hvor store hengebruer er bygd. Vi kan derfor ikke se at vindlastene i 
Oslofjorden utgjør noen usikkerhet knyttet til verken gjennomførbarhet eller kostnader. 
 
Jordskjelv: 
Osloområdet er lite utsatt for jordskjelv sammenliknet med f.eks. Japan hvor Akashi 
kaikyo bridge er bygd. Det er blant annet av den grunn ikke grunn til å forvente at 
jordskjelv skal utgjøre en signifikant usikkerhetsfaktor knyttet til gjennomførbarhet. 
 
Strømnings- og bølgeforhold: 
Både strømningsforholdene og bølgeforholdene i Oslofjorden er svært gunstige 
sammenliknet med omtrent hvilket som helst havområde. Vi kan derfor ikke se at laster 
fra disse innvirker negativt på bruløsningens gjennomførbarhet. 
 
Vurdering av laster fra skipsstøt 
Vi har gjort en svært forenklet vurdering av global stabilitet for brutårnene når de utsettes 
for en last fra skipsstøt på 600MN. Dette er omhandlet i et eget notat som er vedlagt 
denne rapporten. Vurderingen viser at det er mulig å dimensjonere tårn og fundamenter 
for å tåle denne lasten. Mer inngående analyser av problemstillingen må selvfølgelig 
gjennomføres. 
 
Det er en viss usikkerhet knyttet både til lastenes størrelse og til nødvendig areal for 
fundamentene. Dette bør i denne fasen hensyn tas i usikkerhetsvurdering av kostnader. 
 
Elementer i prosjektnedbrytningsstruktur 
 
Element B-E12 - Fundament 50: 
Fundament type Condeep for brutårn på rundt 50 m dyp. Grunnforhold løsmasser. 
Grensesnitt fundament/tårn antas i havnivå. Dette elementet benyttes også for 
kabelforankringer i sjø. Ved løsmasser benyttes skjørt. Samt at man plastrer med 
steinmasser etter installasjon. Kan også settes på fjell. 
 
 
Element B-E14 - Fundament 90: 
Fundament type Condeep for brutårn på rundt 90 m dyp. Grunnforhold løsmasser. 
Grensesnitt fundament/tårn antas i havnivå. Ved løsmasser benyttes skjørt. Samt at man 
plastrer med steinmasser etter installasjon. Kan også settes på fjell. 
 
Element B-E22 - Tårn 300: 
Brutårn i betong for hengebru. Seilingshøyde 63 -75 m. Spennvidde 1800 - 2000 m. 
Høyde 300 m. Grensesnitt fundament/tårn antas i havnivå. 
 
Element B-E32 - Hengebruspenn 1800-2000:  
Hoved- og sidespenn for hengebru med hovedspenn 1800-2000 m. Inkludert kabler og 
hengestenger. Dobbel stålkasse med tverravstivere mellom. Brutto bredde 36m, høyde 
3,5 m. Seilingsløp 75x750 i hovedspenn, Membran. Slitelag av asfalt. 4 Stålrekkverk. 
Avfukting i kasser.   
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Element B-E52 - Kabelforankringer i sjø: 
Forankringsblokker for brukabler. Ankerblokkene er basert på gravitasjonsfundamenter 
eller senkekasser på dyp ned til rundt 50 m 
 
Element B-E6 – Viadukter: 
To parallelle FFB-bruer, typisk spenn 200 m, bredde 2 x 10,5 m, fundamentert på 
senkekasser. Midlere dyp rundt 25 m (0-50 m). 
 
Element B-E7 – Ilandføring: 
Lav ilandføring via fylling/kunstig øy. Veglinjen føres i kulvert ned til tunnel med påhugg i 
strandlinjen under vannivå. Gjelder ilandføring inn til strandlinjen. Videreføring i tunnel 
ikke inkludert i elementet. 
 
Element fritt-frembygg-bru: 
Krav til seilingshøyde er 30 meter. Kværner ønsker seilingshøyde lik 54 meter, men det 
er ikke hensyntatt da krav til vertikalkurvatur og plassering på Mossesiden gjør det 
gunstig med seilingshøyde lik 30 meter. 
 
Tabell 7: Nøkkeldata elementer for K3 Bru Moss - Horten, Hengebru  

Element Tekst Mengder Enhet 

B-E12 Fundament 50   

 Antall fundamenter 3 stk 

 Størrelse: Bredde/lengde/høyde 45/70/50 m 

 Betongvolum totalt 35000 m
3
/stk 

    

 Uspesifiserte mengder  % 

 Mekanisk utrustning Ballastering % 

 Marine operasjoner  % 

 Plastring med steinmasse  m
3
 

 Rigg og drift Inkluderes i postene  

    

B-E14 Fundament 90   

 Antall fundamenter 1 stk 

 Størrelse: Bredde/lengde/høyde 46/80/90 m 

 Betongvolum totalt 63000 m
3
/stk 

    

 Uspesifiserte mengder  % 

 Mekanisk utrustning Ballastering % 

 Marine operasjoner  % 

 Plastring med steinmasse  m
3
 

 Rigg og drift Inkluderes i postene  

    

    

    

B-E22 Tårn 300   

 Antall tårn 2  stk 

 Høyde fra havnivå 300 m 

 Antall rigler 4 stk 

 Veggtykkelse bunn 2 m 

 Veggtykkelse ved brubane 1,2 m 

 Veggtykkelse topp 0,8 m 

 Tverrsnitt bunn B/H 12/12 m 
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 Tverrsnitt ved brubane B/H 9/9 m 

 Tverrsnitt topp B/H 8/8 m 

    

 Betongvolum Totalt 45000 m
3
/stk 

    

 Uspesifiserte mengder  % 

 Rigg og drift Inluderes i postene  

    

B-E33 Hengebruspenn 1800-2000, H7   

 Lengde 3500 m 

    

 Stålvekt tverrsnitt 15 tonn/m 

 Stålvekt kabel 5,5 tonn/m 

    

 Uspesifiserte mengder  % 

 Rigg og drift Inluderes i postene  

 Marine operasjoner  % 

    

B-E6 Viadukter FFB, spenn 200   

 Lengde 900 m 

 Areal bru 20700 m
2
 

 Betongvolum fundamenter 5000 m
3
/stk 

 Antall fundamenter 4 stk 

    

 Uspesifiserte mengder  % 

 Rigg og drift Inluderes i postene  

    

    

B-E7 Ilandføring lav   

 Lengde fylling 500 m/stk 

 Lengde kulvert ca 100 av 300m m/stk 

 Lengde senetunnel ca 200 av 300m m/stk 

 Volum fylling 1 660 000 m
3
 

    

 Tverrsnitt ved brubane B/H 9/9 m 

    

 Uspesifiserte - kobling 
senketunnel plasstøpt 
kulvert/fjell. 

 % 

 Ballast senketunnel  RS 

 Uspesifiserte mengder  % 

 Marine operasjoner Senketunnel % 

 Rigg og drift Inluderes i postene  

    

    

 Bru over Mossesundet   

    

 Lengde (hovedspenn 260m) 1116 m 

 Uspesifiserte mengder  % 

 Rigg og drift Inkluderes i postene  
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Tekniske løsninger 
Vi går nærmere inn på følgende elementer: 

 Fundamenter 

 Tårn 

 Hengebruspenn 

 Ankerblokker 

 Viadukter 

 Ilandføring 
 

Tårnfundament og ankerblokk: 

Tårnene tenkes fundamentert på bunnfaste gravitasjonsfundamenter.  

Prinsipp for gravitasjonsfundament er vist i figur 54. Utformingen av fundament tar 

utgangspunkt i offshore-teknologien benyttet for betongplattformer i Nordsjøen 

(Condeep). Fundamentet har en sokkel bestående av sirkulære sylindere/celler. To eller 

tre av sentercellene utgjør pilardelen som føres opp til overflaten. Fundamentet har her 

en forsterket toppdel som base for brutårnet.  

Fundamentet støpes i flere trinn. Bunnplate og celler opp til et visst nivå støpes i tørrdokk. 

Når fundamentet når om lag 17 m høyde fylles dokken med vann slik at fundamentet 

flyter, tetthetsprøving gjennomføres og fundamentet kan slepes ut. Støpearbeidene 

fortsetter på dypere vann. Fundamentet blir under dette arbeidet gradvis senket slik at 

støpearbeidene kan utføres på en tilnærmet konstant høyde over havet. Operasjonen er 

kompleks i seg selv. Når den i tillegg foregår i sjøen, stiller dette store krav til transport av 

personell og materialer, strømforsyning, styring av ballasteringssystem osv., osv. 

 

Figur 45: Eksempel på platformfundament (Hebron) ved uttauing fra dokk 

Ferdig fundament taues til brustedet. Ved slike slep må det alltid være ekstra 

taubåtkapasitet tilgjengelig i tilfelle tekniske problemer. Etter posisjonering på brustedet 

installeres fundamentet ved ballastering. 

Sjøbunnen er på forhånd avrettet og eventuelt forsterket. Avrettingen må ikke være 

perfekt, jevn understøttelse kan sikres ved at en såkalt «grout» pumpes inn i hulrom i 

under fundamentet. Størrelsen på sokkelen og ballasteringen av fundamentet tilpasses ut 

fra bl.a. grunnforhold, laster fra brutårn og skipsstøt. Grunnforholdene i Oslofjorden tilsier 

at grunnforsterkning med peler må gjennomføres. 

Ankerblokkene er også basert på gravitasjonsfundamenter eller senkekasser på dyp ned 

til rundt 50 m.  
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Figur 46: Prinsipp for tårnfundamenter og ankerblokker ved stor dybde offshore 
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Figur 47: Prinsipp for tårnfundamenter på 90 m dyp (K211) 

 

   
 
Figur 48: Prinsipp for tårnfundamenter på 50 m dyp (K212) 
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Figur 49: Utforming ankerblokk (K213) 

Tårn: 
For dimensjoner og mengder er det tatt utgangspunkt i et typisk brutårn som vist på Figur 
50 Eksemplet er hentet fra Xihoumen Bridge som har verdens nest lengste spenn på 
1650 m.  
 
Vi anslår at denne brua Horten – Jeløya vil få ca. 300 m høye tårn. 
 
Byggingen av tårnene gjøres på stedet etter installasjon av fundamentene. Byggingen vil 
blant annet kreve lektere for rigg, systemer for forsyning av materialer, drivstoff og strøm, 
transport av personell og ekstra beredskap og overvåkning av skipstrafikken. Omfanget 
av marine operasjoner er stort siden tårnene bygges såpass langt fra land.  
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Figur 50: Eksempel brutårn 

 
 
Hengebruspenn: 
Elementkostnadene hengebruspenn er basert på stålvekt pr. m. Som basis er det tatt 
utgangspunkt i et typisk tverrsnitt med dobbel kasse tilpasset normalprofilet for vegen.  
 
 

 
Figur 51:Løfteoperasjon av brutverrsnitt - prinsipp 

 
 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zT36QVcacpoT_M&tbnid=77_1tyU8pCmaHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dormanlongtechnology.com/English/projects/Jiangyin.htm&ei=l0yBU_n9PKTLywPItYGYAQ&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNFawguvcI_5GSjBMB4R7cOOrBld8w&ust=1401068885947077
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Figur 52:Brutverrsnitt, prinsipp. Totalbredde 34.5m. (K210) 

 
Viadukter og ilandføringer: 
Der vanndypet er rundt 40 m eller mindre er det antatt lavbruer eller viadukter. 
Elementkostnadene for disse er basert på en løsning der overbygningen er utført som 
fritt-frembygg-bruer med typisk spenn på 200 m og søyler er fundamentert på 
senkekasser. 
 
Ilandføringer kan utføres som høy eller lav. Av hensyn til potensielle arealkonflikter ved 
høy ilandføring har vi valgt en lav variant. Denne kan benyttes inn mot land både mot 
Horten og mot Jeløya der dybden er rundt 30 m eller mindre. Ilandføringen består av en 
fylling/kunstig øy der vegen føres i betongkulvert fra høyeste vannstandsnivå og ned til 
tunnelpåhugg under vann i strandlinjen. Fyllingen kan bearbeides og utvikles til ulike 
formål (adkomst gangveg, rekreasjon osv.).  
 

 
Figur 53: Prinsipp ilandføring med seilingsled mellom kunstig øy og land.  
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Figur 54: Prinsipp med ilandføring over land, senketunnel (C214) 

Byggeplass 
 
Byggetid er antatt til 6 år. 
 
I Norge er det 2 tørrdokker som kan benyttes til å produsere fundamenter, hvor man også 
har dypde nok offshore til å fortsette gliden utenfor dokkområde. Det finnes også steder 
som f.eks i Rogaland Nedre Vats hvor man kan etablere tørrdokker. 
 
Lutelandet  362m x132m, med dybde på 20 m 
Hanøytangen   125 x125m, med dybde på 17 m  
Nedre Vats   Kan etablere stor dokk 
 

 
Figur 55: Tørrdokk Lutelandet. 
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Figur 56: Tørrdokk Hanøytangen. 

 
Hanøytangen må modifiseres for de største fundamentene som vil ha en bredde på rundt 
125m som er den samme bredden som dokken har i dag. 
 
 

 
 
Figur 57: Bildet viser tørrdokk for Hebronplattformen som bygges i St. John-Canada. 

 
 
Marine operasjoner 

Følgende marine operasjoner er vanlig å gjennomføre for dype fundamenter: 

 Mudring - Forberede bunn ved å fjerne leire avsetninger  

 Forsterkningslag av stein ved for dårlig grunn eller ved fjell 

 Fylle dokk med vann -Testing av vanntetthet i dokk 

 Ut av dokk 

 Flytting til dypvannskai/lekter 

 Glidestøp offshore 

 Tauing til site 

 Installasjon. Ballastering med vann, ved mindre dyp benyttes hjelpefartøy som en 
barge med moorings. 

 Installasjon. Touch down 

 Grouting under skjørt 

 Plastring (scour protection) rund fundament for å hindre utvasking. 
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Figur 58: Viser tradisjonell prinsippløsning for produksjon og marine operasjoner ved 
fundamentering på havdyp fra 30-150 meter.  
 

 

 
Figur 59: Ved mindre vanndyp benyttes tradisjonelt mudringsutstyr for å fjerne avsetninger på 
havbunn. 
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Figur 60: Ved store vanndyp kan man benytte spesialutstyr som settes på havbunnen for å fjerne 
avsetninger på havbunn - prinsipp. 

 
 

 
Figur 61: Ved store vanndyp kan spesialutrustninger brukes til å etablere fyllingfor fundament - 
prinsipp. 

 
 
 

http://static.dredgingtoday.com/wp-content/uploads/2011/11/Reef-Subsea-AS-Acquires-Rotech-Subsea.jpg
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Figur 62: Tauing ut av dokk - prinsipp. 

 
 
 

 
Figur 63: Tauing til site - prinsipp. 

 
 

 

Figur 64: Plastring (Scour protection) for å forhindre utvasking rundt fundamenter -prinsipp 

 
 
 

http://www.adriaticlng.com/wps/wcm/connect/270cc100402a03dd901497499962383e/DSC_0113+(Medium).JPG?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=270cc100402a03dd901497499962383e
http://www.adriaticlng.com/wps/wcm/connect/05051680402a16dd908a97499962383e/DSC_0065+(Medium).JPG?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=05051680402a16dd908a97499962383e
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Senketunnel 
 
Da det er ulikt landskapsvern mellom Horten og Moss vil hengebru måtte gå ned i kulvert 
og videre kobles inn mot fjell. På denne måten vil man i liten grad komme i konflikt med 
verneområder. Det skal etableres en kanal for normal fritidsbåter mellom 
hengebru/kulvert og inn mot Jeløya. Dette gjøres ved å benytte senketunnel mellom 
Hengebru og Jeløya.  
 
Nedenfor angir vi noen prinsipper for produksjon og installasjon av senketunneler som 
kan kombineres mot høybru og rørbru.  
 
Senketunneler produseres i samme type dokk som for rørbruer. 
 

 
Figur 65: Typisk produksjonsanlegg og transport av senketunnel med pontonger fra 
produksjonsanlegg til site. 
 
 

 
Figur 66: Typisk transport av senketunnel fra produksjonsanlegg til site. Fribord ca 20 cm. 
 

 
Figur 67: Eksempel på installasjonsutstyr/hjelpefartøy for installasjon av senketunnel. 
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Figur 68: Eksempel på mudring av tunnelgate og graveutstyr på barge/lekter. 
 
 
 
 

 
Figur 69: Typisk hjelpeutstyr/fartøy for innstallasjon av senketunnel. Sjøbunnen er forsterket med et 
bærelag. Etter installasjon fyller man tilbake rundt senketunnel. 
 

 
Figur 70: Illustrasjon av site preparation og installasjon og sammenkobling ved Bjørvikatunnelen. 
Illustrasjon Statens vegvesen. 
 

 

 

http://blog.ramboll.com/fehmarnbelt/files/2011/08/Blog-tunnel-element-1_610.jpg
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Figur 71: Prinsipp skisser.1-Installasjon/senking. 2-5 sammenkobling av senketunnel. 2-Dras 
sammen av jekker og vanntrykk. 3. Skjøter kobles sammen. 4-Vann pumpes ut.5-Midlertidig 
tverrvegger fjernes og kobling forsegles med gummi. 
 
 
Rekkefølge og fremdrift ved produksjon og installasjon 
 
Under er beskrevet prosessen med klargjøring, bygging og montering av 
tårnfundamenter, ankerblokker og senketuneller for hengebru. Prosessen angir 
delelementer i en hovedprosess, varighet og rekkefølge. 
 
Byggetiden er estimert til 6 år, men kan optimaliseres til 5 år ved å øke 
produksjonstakten. 
 
Hovedutfordringen er å etablere er å produsere betongfundamenter raskt nok, og da må 
det etableres en stor tørrdokk hvor man kan produsere mange elementer og kombinere 
dette med 1-2 andre tørrdokker. Dette lar seg gjøre men det er et kostnadsspørsmål 
knyttet til dette. Det vil være store tidsmessige gevinster med å etablere en stor tørrdokk. 
Produksjon og installasjon av ankerblokker vil ta 2 år og samtidig må lav fylling for 
ilandføring konsolideres i ca 2 år slik at den får satt seg. Produksjon av ankerblokker og 
etablering av fylling må startes samtidig. I overgangssonen mellom ankeblokk og fylling 
må det tilbakefylles og konsolideres etter at ankerblokken er installert. For å sikre rask 
etablering av tilførselsvei og senketunnel kan man etablere en plateforbindelse mellom 
ankerblokk og fylling som er konsolidert. 
 
A - Klargjøring, produksjon, utslep og installasjon av Tårnfundamenter for 90 og 50 meter 
dyp:    
 

1. Klargjøring av dokk (etter inngått byggekontrakt ) er vil ta ca 1-1.5 år ved å 
etablere en ny tørrdokk hvor man kan bygge 2 fundamenter samtidig . Dette 
arbeidet vil bestå i utvide eksisterende dokker og finplanering og bygging av bunn 
av dokk som er spesielt tilpasset dette oppdraget. Lutelandet er et egnet sted for 
en slik utbygging, og lengden på dokken bør være 300m. Krever 
byggeplassforberedelser mer tid vil man kunne kombinere etablering av dokk 
med bygging av fundament. Alternativt kan også Hanøytangen bygges om, eller 
at man etablerer en ny dokk ved Nedre Vats. 

2. Mobilisering til byggestart (tilrettelegging av blandeverk, kraner, 
transportsystemer, opplegg for forskalingsarbeider etc ): 6 mnd – dette kan gå 
delvis parallelt med klargjøring av dokk. 

3. Byggetid på etablering av 2 GBS’er i dokk: 7 mnd. 
4. Fylling av dokk, utslep,  forankring og klargjøring til videre bygging i flytende 

posisjon. 4 -6 uker 
5. Ferdigbygging når GBS-en flyter: 8 mnd (inkl klargjøring av midlertidig 

produksjonsted) 
6. Demobilisering av byggeprosess, sleping i posisjon og installasjon på sjøbunn: 2 

mnd 
7. Grouting under skjørt og plastring mot erosjon: 2 mnd, er etterbehandling etter 

ferdig installert. 
 

Total beregnet til fra oppstart av bygging av GBS-er til disse kan være installert 36 
mnd (3 år). Dette er tid uten etterbehandling. 

 
Produksjon:  
Først bygges underdelen/caisson av fundamentene inkl stålskjørt i tørrdokk. Underdelen i 
fundamentet bygges opp til en høyde på ca 20 – 25 m. Så fylles dokken slik at 
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konstruksjonen flyter opp og kan taues ut av dokken. Før utslep gjennomføres en 
vanntetthetstest i dokk og etterbehandler med epoxy der det er behov. Deretter kan 
dokken benyttes til produksjon av andre elementer. Konstruksjonen forankres der det er 
egnet vanndyp for nedballastering etter hvert som den bygges videre. Ved lekkasjer 
behandles vegger med epoxy. Lutelandet har vanndybder på 70 -100 m nær land som 
egner seg til dette. Vegger og skaft støpes som glidestøp. Når konstruksjonen er 
ferdigbygget, slepes denne til installasjonsstedet og senkes ned på fundamenteringen på 
bunn ved at det tas inn mer vannballast i konstruksjonen. Når konstruksjonen er satt ned 
på bunn, fylles den opp med nødvendig ballast. Etterpå kan man groute under skjørtene. 
Til slutt plastres/scour protection rund fundamentet for å sikre konstruksjonen mot 
erosjon. 
De to tårnfundamentene støpes parallelt i en dokk, og de taues ut samtidig.  
 
B - Klargjøring, produksjon, utslep og installasjon av Ankerblokker for 20-30 meters 
vanndyp:    
 

1. Klargjøring av dokk (etter inngått byggekontrakt ) er vil ta maximim 3 mnd hvis 
dette skal utføres i dokk på Hanøytangen. Dette arbeidet vil bestå i finplanering 
og bygging av byggeplate i betong som er spesielt tilpasset dette oppdraget 

2. Byggetid på på første del, fylling av ballast, bygging av 2 del av ankerblokk, 
klargjøring for utslep etc.: 7 mnd. 

3. Fylling av dokk, utslep, klargjøring for sleping til nedsettingsposisjon og sleping til 
nedsettingsposisjon: 6 uker 

4. Klargjøring av dokk til bygging av anketrblokk 2 (går i parallell med pkt 3 
klargjøring av sleping av ankerblokk 1) 

5. Klargjøring for bygging, bygging, utslep og installasjon av ankerblokk : 1 mnd. 
6. Grouting under skjørt og plastring mot erosjon: 2 mnd, er etterbehandling etter 

ferdig installert. Plastring kun ved 1 fundament. 
7. Oppfylling mellom ankerblokk og pre-etablert fylling – 3 mnd (dette anslaget av 

tidsforbruk  er basert på at en bruker store bulkskip – 100.000 pr last til 
sjøtransport)  
 

Total beregnet tid fra oppstart av bygging av 2 ankerblokker til disse er ferdig montert 
vil det gå  24 mnd (2 år). Dette er tid uten etterbehandling. 
 

Produksjon:  
Som for tårnfundament.  Starter med stålskjørt, deretter bunnplaten og bygger videre opp 
ytter- og innervegger. Vanntester konstruksjonen ved å fylle dokk midlertidig. Deretter 
støpes topplate med permanent forskaling. Så bygges ankerblokken ferdig til planlagt 
høyde, evt. inklusiv forankringsarrangementet for kablene. Når konstruksjonen er ferdig 
bygget og utrustet, fylles dokken opp slik at ankerblokken flyter opp og kan slepes ut av 
dokken. Ankerblokken klargjøres til sleping til installasjonsstedet. Vanntester yttervegger, 
mens man ballasterer med vann i innerkammer.  Ankerblokken slepes til 
installasjonsstedet og senkes ned på fundamenteringen på bunn ved at det tas inn vann i 
sidekamrene og andre seksjoner i konstruksjonen. Når konstruksjonen er satt ned på 
bunn, fylles den opp med fast ballast til planlagt vekt er oppnådd. Når konstruksjonen så 
har fått satt seg, og grouting under skjørt er ferdig, vil man fylle med masser rundt 
ankerblokken. 
 
C - Parallelt med dette må en klargjøre sjøbunnen for installasjon av GBS-er og 
ankerblokker. Dette er antall vil ta noe mindre tid – neppe mer som 1,5 år. 
 
D - Klargjøring, produksjon, utslep og installasjon av Senketunnel: 
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Dette er en betydelig del av dette prosjektet. Det er antatt at total lengde på 
senketunneler kan bli ca 720 m slik konseptet ser ut i dag. Det er sannsynlig at dette er 
mest hensiktsmessig å bygge senketunellene i nytt dokkanlegg, f.eks på Lutelandet. Ved 
å starte produksjonen etter at fundamenttårn er ferdige, kan man starte produksjon ca 1 
mnd etter at fundamenter er tauet ut av dokk. Oppstart av dette arbeidet er ca 2 år etter 
byggestart. 
 
Dokken på Lutelandet bør ha en lengde slik at den kan romme 3 stk 
senketunnelseksjoner på fra 110 m til 250 m lengde parallell. Anbefalt dokklengde er 
300m. Da vil en kunne bygge alle seksjonene i dokken i ett etter to byggeprosesser. 
 
Alternativt kan man etablere eller gjenbruke dokk som tidligere er benyttet til 
senketunnelproduksjon i Europa.  Alternativt kan dette bygges i dokken på Hanøytangen 
uten modifikasjon av dokk, men byggetiden vil bli noe lenger. Dette fordi en bare har 
plass til bygging av 2 ca 110 m lange senketuneller samtidig. Er vurdert som lite aktuelt. 
 
Beregnet byggetid for senketunnel på Lutelandet, med oppstart 2 år etter byggestart: 
 

1. Klargjøring av dokk etter at nedre del av tårnfundament er tauet ut: 1 mnd 
(forutsetter produksjon i etablert dokk på Lutelandet. Etablering av ny dokk 
tar normalt 1-1,5 år. 

2. Mobilisering for bygging av senketunneler: 0 mnd 
3. Bygging av 720 m senketuneller, hvor 4 seksjoner bygges i parallell. 1-1,5 år 
4. Utdokking, utslep og montering av senketunneler (4 tunnelseksjoner dokkes 

ut samtidig ). Disse slepes i posisjon og senkes ned en for en. Beregnet tid 
for dette 5 mnd.  

5. Etterbehandling skjer ved å fylle opp med masser rundt konstruksjonen: 6 
mnd 

 
Total byggetid fra klargjøring av dokk til ferdig monterte senketunneler : 24 mnd 

(2 år) 
Beregnet tid for bygging av 720 m senketunneler på Hanøytangen er ca 5 år.  
Dette er uten etterbehandling. 
 

Produksjon:  
Senketunelen bygges i tørrdokk i seksjonslengder på 250 m lengde. Senketunnelen 
bygges opp fra bunnplaten og en bygger videre opp side- og innervegg, deretter topplate. 
Fugeskjøt etableres også. Så legges det inn passende mengde midlertidig ballast i 
senketunnelseksjonen og det bygges inn midlertidige endeskott slik at tunnelseksjonen 
for en passende vekt for å kunne flytes ut av dokken. Vanntetthet  testes ved å fylle dokk 
midlertidig. Når senketunnelelementet er ferdig bygget og utrustet, fylles dokken opp slik 
at bruelementet flyter opp og kan slepes ut av dokken. Frihøyde bør være høyere enn de 
20 cm som ble benyttet ved Bjørvika. Senketunnelseksjonen klargjøres til sleping til 
installasjonsstedet, slepes til installasjonsstedet og senkes ned på fundamenteringen på 
bunn ved at det tas inn flytende ballast i midlertidig plasserte ballasttanker inne i 
senketunellseksjonen Når konstruksjonen er satt ned på bunnen, trekkes denne på plass 
og monteres sammen med den konstruksjonen som er montert på plass før. Dette etter 
tilsvarende prinsipp som for Bjørvika-tunnelen.  
 
E - Kunstig ilandføring – Oppfylling. 
Begge ilandføringene påbegynnes samtidig. Oppstart ved byggestart. Dette gjøres 
parallelt med at seksjoner for senketuneller bygges.   
 
 

1. Bunnforberedelse inkl mudring og sprengningsarbeider: 1-1,5 år  
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2. Etablere fylling til kunstig ilandføring. Det etableres overhøyde på fylling. 
Adkomst fra land. Fyllingen på Mossesiden ved Gullholmen stoppes ved en 
bestemt avstand fra ankerblokk: 1 år  

3. Konsolidering av fylling. Er avhengig av bunnforhold, men hoveddelen av 
setningene vil være ferdige innen 2 år.  

Total byggetid fra klargjøring av bunn til konsolidert fylling: 48 mnd (4 år) 
 
F – Kunstig ilandføring ved Jeløya – Tilbakefylling: 
 
Oppfylling rundt ankerblokk ved Gullholmen på Mossesiden. Ankerblokker vil være 
installert etter 2 år, pga produksjon og installasjonstid. I forkant vil bunnen være klargjort.  
 

1. Tilbakefylling mot ankerblokk med overhøyde – 3 mnd. 
2. Konsolidering av fylling. Er avhengig av bunnforhold, men hoveddelen av 

setningene vil være ferdige innen 2 år.  
 

Det vil ta 4 år og 3 mnd før man kan etablere veioverbygg rundt ankerblokk. Kan 
fremskyndes ved å etablere setningsplate mellom ankerblokk og fylling. 
 
G – Kunstig ilandføring – Fjerning av overfylling: 
 
Etterarbeid på begge ilandføringene kan påbegynnes omtrent samtidig. Oppstart ved 
Horten kan starte etter 4 år (48 mnd). Oppstart ved Moss kan starte etter 4 år og 3 mnd 
(51 mnd). 
 

1. Etter at massene har satt seg fjernes masser hvor senketunnel og kulvert: 6 mnd. 
2. Massene mellomlagres. Benyttes som fyllmasse når senketunnel er installert. 

 
H - Påhugg i fjell ved Jeløya og Cut and Cover ved Horten. Oppstart etter at sjøfylling er 
etablert. 
Forberedelse av innfestingspåhugg. Ulike faser er vist på tegning. Byggetid: 4 mnd 
 
I - Kunstig ilandføring – Etablering av kulvert, trau og tilbakefylling rundt senketunnel. 
Etableres etter at senketunnel er installert etter 4 år (etter oppfylling 1,5 år, konsolidering 
2 år og fjerning av overbygning av fyllmasser 0,5 år). Arbeides parallelt på begge sider. 
 

1. Etablering av tett byggegrop for plasstøpt kulvert og trau - 2 mnd 
2. Produksjon av plasstøpt kulvert – 6 mnd 
3. Tilbakefylling rundt tunnel – 6 mnd  
4. Tilbakefylling rundt påhugg i fjell – 3 mnd 
 

Total byggetid fra etablering av byggegrop til ferdig fylling: 12 mnd (1 år) 
 

Etter at senketunnelen er installert, tilbakefylles masser til ønsket nivå. Plasstøpt 
kulverten kan støpes parallelt med dette arbeidet. 
 
J – Produksjon og installasjon av Tårn, Kabler og Brubane: 3 år 
Arbeidet kan starte opp etter 3 år når tårnfundamenter er installert. Forutsetter støp av 
begge tårn parallelt. Benytter klatreforskaling. Antar at byggetid inkluderer annet 
sekundært arbeider (asfaltering og merking) og teknisk utstyr. 
 
De ulike prosessene/sekvenser, byggetid og rekkefølge er oppsummert i tabellen 
nedenfor. Prosesser med hoved-avhengighet er angitt med samme farge. Planen 
forutsetter minimum etablering av 2 tørrdokker, hvor 2 hoved-fundamenter støpes 
samtidig i den største dokken, og hvor samme dokk benyttes til senketunnel produksjon. 
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Fremdriftsplan: 
 

Id Byggesekvens 1 
år 

2 
år 

3 
år 

4 
år 

5 
år 

6 
år 

Kommentar 

               

A Tårnfundament              

B Akerblokk              

C Klargjøring av bunn for GBS              

D Senketunnel              

E Kunstig ilandføring - Oppfylling              

F Kunstig ilandføring ved Jeløya – 
Tilbakefylling 

            4 år og 3 mnd 

G Kunstig ilandføring – Fjerning av 
overfylling 

            Start v/Horten 

H Påhugg i fjell og Cut and Cover i 
morene 

             

I Kulvert, trau og tilbakefylling -
senketunnel. 

             

J Tårn, Kabler og Brubane              

 
 

 Bru over Mossesundet 
3.3.2

. Foreslått løsning er basert en seilingshøyde lik 30 meter. Krav til seilingsbredde er 60 
meter. Det er lagt til grunn en fritt-frembygg-bru med hovedspenn på 260 m, og 
totallengde på 1116 m. Brua er tenkt utformet som ett tverrsnitt med dobbel-
kasse/midtvegg. En løsning basert på to parallelle bruer (for å gi nok avstand mellom 
løpene inn mot tunnelpåhugg) vil gi tilnærmet samme totale bruareal og derfor kostnad i 
samme størrelsesorden.  
 

 
Figur 72: Skisse for kryssing av Mossesundet med FFB-bru, seilingshøyde 30 m, (Jeløya/Rosnes-
Moss/Røysås) (K220) 

Mulig kryssing for å ivareta ønsket seilingshøyde fra Aker Solutions  
Foreslått løsning er basert på ønsker fra Aker Solutions til 54 m seilingshøyde. Det er lagt 
til grunn en fritt-frembygg-bru med hovedspenn på 260 m, og totallengde på 825m. Brua 
er tenkt utformet som ett tverrsnitt med dobbel-kasse/midtvegg. En løsning basert på to 
parallelle bruer (for å gi nok avstand mellom løpene inn mot tunnelpåhugg) vil gi 
tilnærmet samme totale bruareal og derfor kostnad i samme størrelsesorden.  
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Figur 73: Skisse for kryssing av Mossesundet med FFB-bru, seilingshøyde 54m (Jeløya/Rosnes-
Moss/Røysås) (K220) 

 

 Alternative muligheter til den vurderte hengebruløsningen 

3.3.3
En kryssing med flytebro ble vurdert tidlig i prosessen og silt bort under grovsilingen. I 

korte trekk skyldes dette kostnader og risiko for skipspåkjørsel. Løsningen tas med som 

en mulighet. 

K3 Bru Moss-Horten - Flytebru (tårn på flytende TLP fundament) 
Som et alternativ til hengebru fundamentert på bunnfaste fundamenter kan man etablere 
et flytende tårnfundament midtfjords hvor spennvidden på begge sider er 1400m. 
Spennvidden er valgt basert på erfaringstall fra flytebru ved Boknafjorden og 
Sognefjorden. Tårnet er supportert til en TLP (tension leg platform) med strekkstag til 
sugeanker på havbunn. Størrelsen på sugeanker er antatt lik Heidrunplattformen, dvs. 
nøkkeltall er antatt til å være: 
 
Totalt areal = 1500m2  
Neddykket vekt er ca. 120 - 130 MN  
Hvert "fundament" besår av 19 celler 
Hver celle har diameter på 10.5 m, total høyde er ca. 20m hvorav skjørt er 4,6 m. 
 
Tårnet utføres i stål, mens kassen kan utformes i stål eller betong. For å sikre stabilitet 
setter man en frihøyde på ca. 2 meter slik at kassen bryter vannlinjen. Dermed blir ikke 
kassen så dyp og man kan redusere behov for ballastering med olivin. Dersom man 
ønsker at kassen skal være neddykket slik at kun skaft bryter vannlinjen, må dens høyde 
og ballast økes betraktelig. Av hensyn til mulighet for å bytte stag eller risiko for at stag 
ryker ved ulykke, har vi i våre beregninger satt som forutsetning av fundamentet skal 
være stabilt også uten strekkstag. Fundamentet vil imidlertid være avhengig av stagene 
eller annen forankring for å holde sin posisjon. 
 
Sidetårnene utføres på vanlig måte i betong og fundamenteres på GBS’er på berg eller 
løsmasser. 
 
Kassens dimensjon er B x L x H = 114x100x25 meter 
 
Det flytende midtfundamentet medfører at ankerblokkene for brukablene kan flyttes inn 
på grunnere vann, noe som medfører en kostnadsreduksjon. Det samme gjelder 
sidetårnene som kan fundamenteres på grunnere vann. 
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Figur 74:Oppriss K3 Bru Moss – Horten Alternativ flytebru (K240) 

 

  
Figur 75:K3 Bru Moss – Horten Alternativ flytebru, 3D perspektiv (K240) 

 
Figur 76: Tårn på flytende TLP fundament, prinsipp 

 
Figur 77: K3-Bru Moss-Horten – Alternativ flytebru. Lengdesnitt, plan og 3D perspektiv av 
løsningen. 
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Kostnadsreduksjonen ved at ankerblokkene flyttes inn på grunnere vann oppveier ikke de 
økte kostnadene ved ekstra tårn og TLP. Alternativet omhandles derfor ikke i de videre 
vurderingene i rapporten. 

 

 Konsept 3 Bru Moss – Horten, Rørbru 

3.3.4

Formalkrav til rørbruer: 
Ved utforming av rørbru skal man forholde seg til de krav som gjelder både for bruer og 
fjelltunneler. For denne kryssingen av Oslofjorden legges til grunn tunnelklase F med 
ÅDT ≥ 50 000. Formalkrav til rørbruer er tatt fra Statens vegvesen sine håndbøker. 
Håndbok N400 Bruprosjektering, gjelder for alle faser i konstruksjonens bygge- og 
levetid. 
 
Krav til plass og rom i rørbru er tatt fra rapport fra Statens vegvesen, datert 20.12.2011. 
Statens vegvesen oppga i møtet 14.05.2014 at man vurderer å sette de samme krav til 
rørvegprofil som T13,5. Dette er medtatt i våre kalkyler angitt i denne rapporten. Et slikt 
tverrsnitt vil ha stor likhet med tverrsnitt med 2 togspor og 2 kjørefelt i hver retning, og 
viser at løsningen er fleksibel med tanke på å kombinere tog og veg. 
 
 
 

Beskrivelse og løsningsprinsipper 

 

 
Figur 78: Skisse av K3 Bru Moss – Horten Alternativ rørbru (C232) 

Løsningen innebærer en rørbruforbindelse mellom Horten og Jeløya. Ut fra Horten 
anlegges senketunnel ut til Hortenkraken og rørbru fortsetter fra denne. Ved Jeløya går 
rørbruen syd for Gullholmen og fortsetter inn i fjelltunnel ved Kase på Jeløya. Alternativt 
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kan man gå ut med senketunnel fra Jeløya til Sauetogrunnen og etablere samme 
innfesting som ved Hortenkraken, men dette er ikke medtatt i den videre vurderingen. 
Lengden mellom landfestene er ca 5000m (i kurve), og hele kryssingen består av rørbru. 
Det er landfester av betong for selve rørbrua og tilstøtende ilandføring er ca 200m i hver 
ende. Ilandføringselementet forbinder landfestene med vegtunnellene på hver side. 
Tverrsnittet for rørbru har to primære tunnelløp med tre kjørebaner i hvert løp, pluss 
mellomliggende servicetunnel. Ilandføringen består også av to betongtunneler som 
forbinder rørbrua med vegtunnelene. 
 
Tunneltverrsnittet kan alternativt utformes med to kjørebaner i hvert løp, for på denne 
måten å redusere kostnader med 25%-30%. 
 

Rørbruen legges i bue mot nord og forankres til sjøbunnen med justerbare strekkstag 

innfestet i egne fundamenter. Fri dybde over røret settes til minimum 25m i hovedleden, 

men denne kan reduseres ned mot 10m mot landfestene. Etter nærmere analyser av 

strøm- og bølgedata vil det bli vurdert å senke rørbruen noe for å redusere 

bølgepåvirkningene. 

Løsningen har, i driftsfasen, ingen konflikt med skipstrafikken i fjorden. 

Anleggsfasen planlegges slik at denne gir minst mulig konflikter med skipstrafikken. 

Selve rørbruen består av et samlet, rektangulært, dobbeltvegget tverrsnitt av armert og 

forspent betong, med utvendige mål: bredde 37,9m og høyde 12,2m. I tverrsnittet er det 

gitt plass for tre kjørefelt i hver retning pluss mellomliggende korridor for tekniske 

installasjoner og for rømning. Begrunnelsen for valg av dobbeltvegget tverrsnitt er for å 

oppnå sikkerhet mot fatale skader påført enten utenfra (skipsstøt) eller innenfra (påkjørsel 

eller brann/eksplosjon). Tverrforbindelser mellom de adskilte løpene etableres med 250m 

mellomrom. 

Forbikjøringsmuligheter, både i normal trafikksituasjon og ved ulykkestilfeller ansees 

ivaretatt med tverrsnittet som har to adskilte tunnelløp med mellomliggende service-løp. 

Ved ulykker og vedlikehold finnes da mulighet for evakuering via den andre tunnelløpet. 

Krav til havarinisjer og nisjer for tekniske rom tilsier at disse skal ligge på høyre side for 

ikke å skape farlige situasjoner ved havari.  

Nødstasjoner med nødtelefoner og brannslokkere skal plasseres ut med avstand på 

125m i hvert av de to trafikkløpene gjennom hele rørbruen. 
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Figur 79: Rørbru prinsipp hentet fra kryssingen av Sognefjorden utarbeidet av Sweco.  

 

Figur 80: Rørbru prinsipp hentet fra kryssingen av Sognefjorden utarbeidet av Sweco. 

Den neddykkede rørbruen ligger i en horisontal bue med radius ca 7000m og er fastholdt 
i vertikalretningen med strekkstag til egne fundamenter på sjøbunnen. Rørbruen er 
planlagt med høybrekk på midten og med fall ut til hver side, men en løsning med 
lavbrekk på midten er også teknisk mulig. 
 
Ved å legge rørbruen i en flatere kurve, eksempelvis radius 14.000m, blir rørbruen 200m 
kortere (ca 3%). Tilhørende reduksjon i kostnader vil på dette stadiet i prosjektet også 
reduseres med ca 2,5%. Før eventuell beslutning om å endre radien kan gjøres, må det 
utredes hvilke endringer av tvangskrefter som fremkommer som følge av endret 
horisontalkurve. 
 
Rørbruen installeres med utstyr og instrumentering i henhold til Håndbok N400 
Bruprosjektering. 
 
Samlet belastning på rørbruen er sammensatt av flere elementer: 

 Marin begroing. 
Håndboken gir noen verdier, men det planlegges tiltak i form av påsmøring på 
betongen for å begrense begroing  
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 Egenlast for rørbruen. 
Inkluderer betong for selve tverrsnittet, vekt av utstyr pluss andel av ballast. 

 Variabel egenlast. 
Tyngde av marin begroing. 

 Fri egenlast for rørbru. 
Den frie egenlasten skal ta hensyn til usikkerhet i tyngde og oppdrift knyttet til 
vekt- og geometritoleranser. 

 Oppdrift. 
Bestemmes av vannets tyngdetetthet. Vannets tyngdetetthet regnes å være 
9,955 kN/m³ ±1%, dersom ikke annen og dokumentert verdi legges til grunn. 
Vannets tyngdetetthet varierer primært med variasjon i salinitet. 
1% variasjon representerer en oppdrift på 46kN/m. Gjennomsnittlig jevnt fordelt 
trafikklast representerer ca 75kN/m. 

 Hydrodynamiske laster. 

 Strømlaster. 

 Ulykkeslaster. 
 

For nedsenket rørbru er der liten eller ingen fare for kollisjon med skip eller andre 

gjenstander i overflateposisjon. Det dobbeltveggede tverrsnittet blir også designet for å 

tåle påkjenninger fra ulykkeslaster som slep og ankring. Rørbruen vil opprettholde sin 

stabilitet ved vanninntrenging  

Tverrsnittet for rørbruen har tre kjørefelt i hver retning i tillegg til muligheten til å kunne 

bruke det separate feltet sentralt i tverrsnittet, og har god kapasitet til å ivareta den 

angitte trafikkmengde. Ved drift og vedlikehold kan et kjørefelt stenges (med 

lysmarkering) midlertidig. 

Elementbeskrivelser, etter prosjektnedbrytningsstruktur 

Element R-E1 - Rør: 

Rørbrutverrsnittet (se fig) er et rektangulært kassetverrsnitt i spennarmert betong som er 

bygget opp med dobbelt skrog og tverrgående skott i bunn, vegger og tak. Tverrsnittet 

har avrundede hjørner for å redusere strømbelastningen på rørbruen. Hvert hovedløp har 

bredde 13m for å gi plass til tre kjørefelt i hver retning. 
 

 

Figur 81: Typisk tverrsnitt for rørbru 

Løsningen med dobbelt skrog gir øket sikkerhet mot vanninntrenging i en ulykkestilstand 
ved ulykkeslaster påført enten utenfra (skipsstøt) eller innenfra (brann/eksplosjon). 
Tverrsnittet gjør rørbruen stiv mot tverrdeformasjoner og tverrsnittet har tilstrekkelig 
kapasitet til å oppta strømkrefter i samvirke med bunnforankringene. 
 
De tverrgående skottene har senteravstand ca 6m i lengderetningen av rørbruen og 
danner en stiv ramme rundt tverrsnittet og bidrar til å motvirke tverrdeformasjoner. 



KVU for kryssing av Oslofjorden 

85 
   
RAPPORT TEKNOLOGI SYD –  DELRAPPORT 3 

15.11.2014 

REV 02 

KVU FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN 

 

 

Skottene vil også være med å sikre at eventuelle lekkasjer kan isoleres på konsentrerte 
områder. 
 
Utformingen av tverrsnittet er valgt ut fra hvordan rørbruen vil oppføre seg i vann. 
Kurvaturen i horisontalplanet vil være med å stabilisere rørbruen sidevegs. Resultanten 
av kraftpåvirkningene som fra strøm, variasjon i salinitet, variasjon i vanntemperatur og 
fra trafikklaster vil kunne føres inn som enten trykk-krefter eller strekk-krefter i 
landfestene. 
Tverrsnittet er utformet slik at det har positiv oppdrift, altså at det blir fastholdt av strekk i 
stagene over selve kryssingen. For å kontrollere oppdriften er rørbruen utstyrt med et 
ballast-system som skal brukes til å regulere og begrense strekket i stagene. 

 

Figur 82: Perspektiv av rørbrutverrsnitt med forankringsstag. 

Selve rørbruelementene, landfestene og gravitasjonsfundamentene forventes å kunne 
produseres på en rasjonell og effektiv måte. Ut fra det store antall elementer som skal 
produseres vil en betydelig læringseffekt gi effektiv produksjon.  
 
For rørbruen produseres elementer med lengde ca 250m-300m og disse slepes til en 
montasjeplass nært brustedet.  
Produksjonsvolumet tilsier utførelse av 20 rørbru-elementer, og at det er fordelaktig å 
produsere dette i samme produksjonsanlegg. Ved samtidig produksjon av to og to 
elementer, og en byggetid på hvert element på ca 6 måneder, vil hele produksjonen ha 
en varighet på ca 6 år. For å få ned produksjonstiden må det vurderes å sette ut 
produksjonen til flere dokker. 

 

Element R-E2 Forankringer: 
Rørbruen har positiv oppdrift og blir forankret til sjøbunnen via strekkstag til 
gravitasjonsfundamenter på sjøbunnen. Avstanden mellom forankringspunktene er 250 – 
300m. Utforming av gravitasjonsfundamentene er avhengig av de geotekniske forholdene 
på bunnen, men i danne rapporten legges det til grunn av fundamentene settes på 
løsmasser. Sjøbunnen hvor forankringene skal plasseres skal avrettes med steinmasser 
ved behov. Tilsvarende skal det etter montering av senkekassene fylles rundt med stein 
(score protection). 
 
Strekkstag: 
Foreløpige beregninger indikerer at det etableres strekkstagforbindelser for hver 250 – 
300m av rørbruen. Det monteres minimum 3 stag på hver side av rørbrutverrsnittet.  
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Strekkstagene kan utføres som rør-profiler eller som massive stag mellom 
gravitasjonsfundamentene og rørbruen.  
Nede festes stagene til innstøpninger i gravitasjonsfundamentet. Oppe monteres stagene 
i slisser, og etter-oppspennes. På denne måten vil stagene enkelt kunne monteres og 
tilpasses rørelementene i monteringsfasen, og det vil være mulig å skifte ut stag i løpet av 
rørbruens levetid. 
 
Stagene skal korrosjonsbeskyttes og de skal påmonteres offeranoder. 
 

Prinsippet med strekkstag innebærer at rørbruen i kun liten eller ingen grad blir påvirket 

av global heving av havnivå og/eller av landheving. Stagene blir utformet slik at de kan 

justeres som følge av mindre endringen i de fysiske omgivelsene. 

 
Gravitasjonsfundamenter: 
Gravitasjonsfundamentene utformes som senkekasser m/cellevegger av armert betong 
plassert på fastere bunn, eventuelt avrettet med steinmasser. Fundamentene utformes 
med stålskjørt for å øke sideveis stabilitet.  

 

  

 

Figur 83: Typisk forankring med senkekasse GBS som fylles med ballast, og som kan kombineres 
med skjørt som fungerer som sugeanker. Stagene til rørbru kan byttes ut på stedet. 

 
Typisk bredde/lengde/høyde er 20m/40m/9m.  
I cellene fylles ballast i form av olivinsand. 
 
Valg av optimal fundamenteringsmetode for gravitasjonsfundamentene må gjøres på 
bakgrunn av nøyaktig kartlegging av sjøbunnen i de aktuelle områdene. Slike 
undersøkelser kan eventuelt gjennomføres i en forprosjektfase. 
Produksjonsvolumet tilsier utførelse av 22 gravitasjonsfundament--elementer, og at det er 
fordelaktig å produsere dette i samme produksjonsanlegg. Ved samtidig produksjon av to 
og to elementer, og en byggetid på hvert element på ca 4 måneder, vil hele produksjonen 
ha en varighet på ca 4 år. For å få ned også denne produksjonstiden må det vurderes å 
sette ut produksjonen til flere dokker. 

 

Element R-E3 – Landfester: 
Landfestene omfatter sprengning av berg for å gi rom for tverrskott og for innføring av 
rørbru. Videre inngår sprengning av anleggstunnel for separat adkomst til landfeste i 
byggetiden. På denne måten kan arbeidene med innfesting av rørbru pågå uavhengig av 
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arbeidene med vegtunnelene. Disse anleggstunnelene kan senere brukes i forbindelse 
med ventilering av rørbru og vegtunneller i driftsfasen.  
Mot sjøsiden sprenges for landfeste og gjenstår en bergseksjon til sikring mot 
vanninntrengning. I bergrommet for landfeste støpes føringer for plassering av rørbruen, 
langs berget nærmest sjøen støpes opp til over havoverflaten.  
Når rørbrua er plassert monteres et landfesteelement som monteres over rørbruen. 
Deretter utføres fastgysing mellom rørbru og landfesteelementet. 
Til slutt lenses gropen på innsiden og sprengning for Ilandføringen kan gjøres. 
 
Se for øvrig under "Marine operasjoner" i pkt 3.4.2 i denne rapporten. 

 

Element R-E4 Ilandføring: 
Elementet «Ilandføring» er her definert som den delen av anlegget som ligger mellom det 
rektangulære landfestet og den doble fjelltunnelen. 
Elementet omfatter mer-sprengning av fjelltunnelen til et felles tverrsnitt, portaler mellom 
fjelltunneler og landfestet, og mellomliggende vegbane. 
Midtre felt i rørbrutverrsnittet vil kunne føres videre under vegbanen i dette området. 
Overgangen mellom landfestet og fjelltunnelene forventes å ligge på rettstrekk, og 
lengden på overgangen er estimert til 100m. Ved overgang mellom landfeste og 
fjelltunneler i horisontalkurve, vil overgangen gå over en strekning på ca 200m for å 
ivareta krav til horisontalkurvatur. 
 

  
Figur 84: Overgang fra rørbru til fjelltunnel i kurve og på rettstrekning 
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Figur 85: Lengdesnitt av landfeste og ilandføring. 

 

 

Figur 86: Tverrsnitt i overgangen mellom ilandføring og fjelltunneler. 

I partiet mellom fjelltunneler og landfeste skal det sprenges et felles tverrsnitt i berg for å 

gi rom for føring av portaler. 

Mellom fjelltunnelene og landfestet sikres kjørebanene med plasstøpte betongportaler. 

Disse har tradisjonelt portaltverrsnitt i overgangen fra fjelltunnelene og går gradvis over til 

rektangulære tverrsnitt som er tilpasset geometrien for landfestet 

 

Figur 87: Ilandføring med betonghvelv mellom fjelltunnelene og landfestet. 
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Element R-E5 - Ilandføring med senketunnel: 
Elementet «Ilandføring med senketunnel» utformes som et rektangulært kassetverrsnitt i 
spennarmert betong som er bygget opp med dobbelt skrog og tverrgående skott i bunn, 
vegger og tak.  
Løsningen med dobbelt skrog gir øket sikkerhet mot vanninntrenging i en ulykkestilstand 
ved ulykkeslaster påført enten utenfra (skipsstøt) eller innenfra (brann/eksplosjon). 
Tverrsnittet vil bli tilpasset forbindelsen mellom rørbruelement og landfesteelement. 
Elementet «Ilandføring med senketunnel» vil kunne komme til anvendelse når 
bunnforholdene i fjorden nært landfestet på Hortensiden er slik at det ikke lar seg gjøre å 
få frem det standard rørbrutverrsnittet. Løsning med «Cut and Cover» vil også måtte 
vurderes basert på de lokale forhold ved et endelig ilandføringssted. 

 

Marine operasjoner og byggeplass 

Marine operasjoner inngår i elementene R-E1, R-E2 og noe i R-E3. 
Aktivitetene omfatter klargjøring av dokk for bygging av rørbruelementer og 
gravitasjonsfundamenter, og utsleping av disse til anleggsstedet. Dokkplassering kan 
være Hanøytangen ved Bergen, dokk ved Lutelandet, eller dokk i Østersjøen 
(Tyskland/Polen). Dokker lengre sør i Europa kan også være aktuelle for å få ned 
byggetiden på montasjestedet. 
 
Byggingen av selve rørbru-elementene og gravitasjonsfundamentene forventes å kunne 
produseres på en rasjonell og effektiv måte fordi det er enkle former og mange 
repetisjoner. Ut fra det store antall elementer som skal produseres vil en betydelig 
læringseffekt gi effektiv produksjon.  
Tilsvarende rasjonalitet og effektivitet vil også erfares for selve de maritime operasjonene 
som følge av et stort antall repetisjoner. 
 
For rørbruen produseres elementer med lengde ca 250m-300m og disse slepes til en 
montasjeplass nært brustedet. Bruk av Sandebukta Nord vil kunne være en mulig 
plassering av montasjeplass. Der settes elementene sammen, i flytende stilling, til store 
seksjoner med lengde ca 2500m før delene slepes i endelig posisjon. 
 
Gravitasjonsfundamentene slepes til brustedet, plasseres på bunnen og stag festes nede 
og legges ut i posisjon for løfting og oppkobling til rørbruen.  
 
Den ene lange halvdelen til rørbruen slepes til brustedet, i flytende stilling. Den enden på 
brua som skal inn i landfestet, trekkes inn i posisjon i landfestet i flytende stilling og 
ballasteres så ned på fundamentet for landfestet. Strekkstagene kobles på bruseksjonen i 
full lengde av seksjonen. Deretter monteres enden i landfestet fast til betongskottene i 
landfestet. Etter dette de-ballasteres noe av ballasten i rørbruseksjonen slik at det 
oppstår strekk i strekkstagene. Den første bruseksjonen vil nå være delvis neddykket og 
ferdig innfestet i landfestet på den ene siden av fjorden. Og den andre enden av denne   
bruseksjonen vil være flytende i overflaten ved sammenkoblingspunktet for 
bruseksjonene midtfjords. Den frie enden som flyter, må midlertidig også forankres stivt 
sideveis. Dette i tillegg til fastmontering i strekkstagene. Når dette er utført, vil det være 
passasje for skipstrafikk over den enden som er neddykket og fastspent i landfestet mens 
den andre bruseksjonen kan monteres, trekkes ned og festes i landfestet.  
 
Den andre bruseksjonsdelen slepes ut og enden på denne plasseres i bergrommet for 
landfestet. Dette på samme måte som for den første bruseksjonen. Så bygges 
bruseksjonene sammen midtfjords. Etter at sammenbyggingen er ferdig utført, ballasteres 
og trekkes den delen av rørbruen som fortsatt er flytende, ned til undervannstilling. Og 
den enden som går inn i bergrommet på det andre landfestet, ballasteres ned til den 
ligger på bunnfundamentet. Strekkstagene fra gravitasjons-fundamentene justeres for å 
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oppnå ønsket vertikalkurvatur med lavbrekk på midten. Så monteres brua fast i det andre 
landfestet. 
 
Byggetid er antatt til 6 år. 
 
 
Lokasjoner for sammenstilling av rørelementer og utslepsrute 
Sammenstilling: 
De prefabrikerte rørbruelementene kan slepes til Sandebukten, til innenfor 
Kommersøyen. Der settes elementer sammen til to lengder hver med lengde 2.500m. 
 

 
Figur 88: Sammenstilling 

Utslepsrute: 
De to halvdelene, hver på 2.500m, slepes ut i Oslofjorden og monteres først til Jeløya 
mot midtfjords og deretter fra Horten mot midtfjords.  
Rørdelene festes i landfestene, men er fortsatt i overflateposisjon midtfjords. 
Rørbrudelene kobles sammen på midten og ballasteres ned til ønsket dybde. 
 
 

 
Figur 89: Utslepsrute  
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Utførelse av landfestene 
 
Fase 1: 
 

 
Figur 90: Landfeste fase1 

 
Bergrom for landfestene sprenges. 
 
Fase 2: 
 

 
Figur 91: Landfeste fase 2 

 
I bergrommet støpes bunnplate og sideføringer forplassering av rørbruen. Bergrommet er 
tørrt i denne fasen. 
 
Fase 3: 
 

 
Figur 92: Landfeste fase 3 
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Resterende berg mot sjø sprenges vekk. Vann vil da fylle hele bergrommet bak bunnplate 
og sideføringer. 
 
Fase 4: 

 
Figur 93: Landfeste fase 4 

Rørbruhalvdelen slepes i posisjon i overflatestilling og ballasteres ned til endelig posisjon 
på bunnplaten og mellom sideveggene. 
 
Fase 5: 

 
Figur 94: Landfeste fase 5 

 
En prefabrikkert "dokkport" flytes inn og posisjoneres og ballasteres ned på rørbruen. 
Deretter monteres tettinger mellom rørbru og de omliggende konstruksjonene.    
 
Fase 6: 
 

 
Figur 95: Landfeste fase 6  
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Vann i bergrommet innenfor tverrskottet pumpes ut, og supplerende tettingsarbeider kan 
utføres. 
Videre sprengingsarbeider for ilandføring og vegtunneler kan starte. 
 
Oversikt over noen dokkmuligheter 
I Norge er det 2 tørrdokker som kan benyttes til å produsere rørtverrsnitt, men alle må 
modifiseres slik at de blir lengre enn de er i dag. Det finnes også steder som f.eks i Nedre 
Vats - Rogaland hvor man kan etablere tørrdokker. 
 
Lutelandet  362m x132m, med dybde på 20m. 
Hanøytangen   125 x125m, med dybde på 17m. 
Nedre Vats   Kan etablere stor dokk. 
 
Dersom man ønsker store dokker finnes dette i Spania, hvor man har en dokk som har 
lengde og bredde lik ca 300 m. Her kan man ha en høyere produksjonshastighet. 
 
I kapittel 3.2.1 vises illustrasjoner av dokkmuligheter. 

 

Nøkkeldata for rørbru 

Strukturen for nøkkeldata for konseptet rørbru baserer seg på den PNS 
(Prosjektnedbrytingsstruktur) som er besluttet for dette oppdraget. Rigg og drift inngår 
IKKE i nedenfor nevnte oppsett av data. 
 
Tabell 8: Nøkkeldata for rørbru, tre felt i hver retning 

Element Beskrivelse Mengder Enhet 

Rs-E1 Rørbru (tre kjørefelt)   

 Lengde, mellom landfestene fra 
pel 9500 til pel 14500. 

5000 m 

 Antall spenn 20 stk 

 Horisontalkurve 7000 m 

 Seilingsdybde, over rørbru 25 m 

 Utvendig bredde/høyde B=37,9 / H=12,2 m 

    

 Konstruktiv betong (200 m³/m) 1.000.000 m³ 

 Slakkarmering 400.000 tonn 

 Spennarmering 100.000 tonn 

 Overflater / antigro 500.000 m² 

 Tekniske installasjoner  RS/m 

 Mekanisk utrustning  RS/m 

 Ballast 750.000 m³ 

 Ikke-spesifiserte konstruksjoner 15%  

 Rigg & Drift Inkluderes i postene  

 Marine operasjoner - RS 

    

Rs-E2 Forankringer   

 Antall gravitasjonsfundamenter 19 stk 

 Størrelse: bredde/dybde/høyde B=40 / D=30 / H=11 m 

    

 Konstruktiv betong 4.600 m³/stk 

 Konstruktiv betong, samlet 87.400 m³ 

 Slakkarmering 30.600 tonn 

 Spennarmering 3.800 tonn 
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 Stag 8.400 tonn 

 Ballast 19.000 m³ 
 Ståldetaljer 10%  

 Plastring (scour protection) 55.100 m³ 

 Ikke-spesifiserte konstruksjoner 10%  

 Rigg & Drift Inkluderes i postene  

 Marine operasjoner - RS 

    

Rs-E3 Landfester (2 stk)   

 Lengde, på hver side 1 stk 

 Lengde, samlet 2 stk 

    

 Graving av sprengmasser 18.000 m³ 

 Sprenging 18.000 m³ 

 Betong, landfeste-elementer 5.650 m³ 

 Slakkarmering 1.700 tonn 

 Spennarmering 100 tonn 

 Overganger mellom rør og 
tverrskott. 

 RS 

 Ikke-spesifiserte konstruksjoner 10%  

 Rigg & Drift Inkluderes i postene  

 Marine operasjoner - RS 

    

Rs-E4 Ilandføringer   

 Lengde, på hver side 220 m 

 Lengde, samlet 440 m 

    

 Sprengning og graving 158.400 m³ 

 Betong 46.200 m³ 

 Armering 18.480 tonn 

 Veg 22.000 m² 

 Tekniske installasjoner - RS 

 Ikke-spesifiserte konstruksjoner 10%  

 Rigg & Drift Inkluderes i postene  

    

    

 

 Landtunneler 

3.3.5

Alternativ Undrumsdal, høybru: 
 
Linjeføring er vist på tegning C211 i kapittel 3.3.1. 
På østsiden går vegen i tunnel fra landfestet ved ca. pel 13500, under Jeløya der den 
kommer ut på vestsiden av Mossesundet ved ca. pel 17250. Mossesundet krysses her 
med bru. 
 
På østsiden krysser vegen i tunnel under nordre del av Moss fra ca. pel 19000 til ca. pel 
20100. 
 
Bergarten består hovedsakelig av rombeporfyr på i vest, stedvis krysset av 
gangbergarter. På østsiden består berget av basalt og rombeporfyr på Jeløya, mens 
berggrunnen i Moss består av prekambriske (grunnfjells) gneiser. Intrusivbergarter 
(gangbergarter) kan forekomme. 
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Normale driveforhold kan antas i de bergarter som forekommer. Lekkasjer kan forventes 
langs intrusivganger, sprekke- og svakhetssoner, især der tunnelen ligger lavere enn 
havnivå. På grunn av bebyggelse vil det bli restriksjoner på tunneldriving og 
sprengningsarbeider. 
 
Overgang fra bru til tunnel i Horten vil være en stor utfordring. Området ligger i byen og 
det er påvist marine avsetninger med til dels stor dybde til berg. 50m løsmassemektighet 
har vært nevnt. I tillegg til betongtunnel («Cut&Cover») etablert i åpen byggegrop, vil det 
være aktuelt med løsmassetunnel drevet med «rørparaply» eller frysing frem til 
bergtunnel. 
 
Spesielt her er løsmasseavsetninger, marine avsetninger og strandavsetninger, med stor 
mektighet samt torv og myr. Dybde til berg og bergoverdekning over tunnelen er marginal 
og meget usikker, og det må forventes tyngre sikring og omfattende tettetiltak for å unngå 
drenering av våtmarksområde. 
 
Til tross for usikre grunnforhold ved Skoppum, vil vi anbefale at vegen føres i tunnel for å 
begrense terrenginngrep, bevare naturmiljø, våtmarks- og rekreasjonsområde, og 
dessuten unngå skade/potensielle forsinkelser på grunn av eventuelle kultur og 
fornminner. 
 
Alternativt vil man kunne ha tunnelpåslag like øst for Borrevannet i sør, og veg i dagen 
deretter. Ny veg i dagen vil da kunne følge eksisterende vegnett. Det er denne løsningen 
som er vist i skissene (tegning C211). 
 
Alternativ rørbru: 
 
Linjeføring er vist på tegning C232 
Løsningen er tilsvarende Alternativ K2-B1-A/V4-1A i øst, men i vest er vegtraseen lagt 
mot syd ved Skoppum og påkobling til E18 i Undrumsdal. 
 
Berggrunnen består av de samme bergarter som beskrevet for alternativ K2-B1-A/V4-1A 
og i utgangspunktet med tilsvarende driveforhold. 
 
Spesielt her er løsmasseavsetninger, marine avsetninger og strandavsetninger, med stor 
mektighet samt torv og myr. Dybde til berg og bergoverdekning over tunnelen er marginal 
og meget usikker, og det må forventes tyngre sikring og omfattende tettetiltak for å unngå 
drenering av våtmarksområde. 
 
Til tross for usikre grunnforhold ved Skoppum kan vegen føres i tunnel for å begrense 
terrenginngrep, bevare naturmiljø, våtmarks- og rekreasjonsområde, og dessuten unngå 
skade/potensielle forsinkelser på grunn av eventuelle kultur og fornminner. Det trengs 
nærmere grunnundersøkelser for å kunne avklare dette. 
 
Alternativt vil man kunne ha tunnelpåslag like øst for Borrevannet i sør, og veg i dagen 
deretter. Ny veg i dagen vil da kunne følge eksisterende vegnett. Dette alternativet er vist 
på tegning C232. 
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3.4 Konsept 4 Tunnel Moss-Horten 

 K4 Tunnel Moss-Horten (via Jeløya)  

3.4.1

Tunnel med lengde på 16 200m. 

Alternativet går fra Undrumsdal til Patterød via Jeløya og med bru over Mossesundet. 

Løsningen unngår med dette forkastningen parallelt ved Mossesundet. 

 
Figur 96: K4 Tunnel Moss-Horten - Alternativ Nord (C310) 

 

 
Figur 97: K4 Tunnel Moss-Horten - Alternativ Nord.  Lengdeprofil  
 

Som vist på lengdeprofilet, er det store løsmasseavsetninger i fjorden på Hortensiden. De 
mektighetene som er vist, er hentet fra de geofysiske undersøkelsene som er utført av 
Rambøll. Tykke sedimentavsetninger inn over land på Hortensiden er ikke vist, men det 
er kontrollert at det kan være flere titalls meter uten at det får innvirkning på tunnelprofilet. 
 
Midt i fjorden er linja lagt der hvor bergoverflaten er høyest og løsmassemektigheten 
minst. Det er likevel betydelig med sedimenter også her. 
 
Alternativet går i en linje inn under Jeløya som har god bergoverdekning. Også der hvor 
det er et «basseng» av løsmasser sør på Jeløya er det god overdekning. Som angitt 
under avsnitt med kvartærgeologi, kan påhugget på Jeløya trekkes vestover ved at 
helningen på tunnelen økes.  For beskrivelse av kryssing av Mossesundet se kapittel 
3.2.2. Fremføring av veg videre til Patterødkrysset kan foregå i tunnel. 

 Kvartærgeologi Moss – Horten  

3.4.2

På vestsiden av fjorden dominerer Raet, som er en moreneavsetning fra siste istid. Den 

grønne fargen viser den sentrale delen av avsetningen, på begge sider av fjorden. I 

Horten er det ikke fjellblotninger i strandlinjen fra Karjolshavn og sørover til 
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Åsgårdsstrand. Løsmassene er angitt som marin strandavsetning på NGUs kart. Nær 

selve Ra-linjen er det trolig morenemateriale under disse strandavsetningene. 

Det er lite informasjon om mektigheten på avsetningene. Seismiske undersøkelser i 

fjorden antyder mektigheter opp mot 75 m rett øst for Horten og i størrelsesorden 50 m i 

strandlinjen ellers. Dette bekreftes av boringer på land som viser at mektigheten er > 40 

m. Raet antas å ha stor mektighet og spesielt på sørsiden av raet er mektigheten angitt 

som stor. 

Vest for Raet og sør for Skoppum er det markert flere mindre partier med bart fjell. Det er 

antatt at det er mulig å etablere påhugg på vestsiden av kollen sør for Skoppum.  

 

Figur 98: Kvartærgeologisk kart Horten – Moss, NGU 

Sør for Åsgårdsstrand er det også mindre partier med bart fjell, men det er store partier 

med løsmasser mellom disse. På østsiden av fjorden er det også Raet som dominerer, 

men beltet rundt Raet med løsmasser er smalere enn på vestsiden.  

På søndre del av Jeløya er det et basseng med løsmasser, men mektigheten er ikke til 

hinder for at en tunnel kan komme inn fra fjorden fra syd og få påhugg i område med 

liten/ingen løsmasser vest for Rosnestangen. På plan og profil nedenfor er påhugget 

angitt nær Mossesundet. Det er også mulig å trekke påhugget lenger inn på land. 
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4 Usikkerhetsanalyse for byggekostnader 

Resultater fra usikkerhetsmøte avholdt 12.05.14 hos Sweco. 

Disse vil bli bygget opp som basiskalkylene, men her vil vi analysere usikkerheter i de 
forskjellige inngangsparametere (mengder, enhetspriser, generelle usikkerheter som kan 
kostnadsberegnes) og beskrive spennvidden ved hjelp av ulike matematiske modeller 
(normalfordelt, skjevfordelt eller jevnt fordelt mellom grenseverdier, ja/nei hendelser osv.). 
Dette er konkrete usikkerheter som lett kan uttrykkes i tallverdier.  
Andre usikkerheter, som er vanskelig å tallfeste eller knytte til fysiske elementer i kalkylen 
og som ofte har mye større betydning for totalen, har lett for å bli undervurdert. Det er 
derfor viktig at vi i prosessen starter med diskusjon rundt slike, og kvantifiserer 
betydningen i form av kostnad med variasjonsrom. For å sikre en balanse mellom de 
ulike kostnadskalkylene må slike vurderinger brukes mest mulig konsekvent. De vil 
påvirke størrelsen av, og de vil synes som bidragsytere til den totale usikkerheten i et 
alternativs kostnad. Til sist vil byggherrekostnader som prosjektledelse, prosjektering og 
byggeledelse bli lagt til for å få en komplett kostnad.  
 
Kalkylene bygges opp fra elementer som kan brukes som byggeklosser for et komplett 
kryssingsalternativ. Elementkalkylene er grove og må behandles deretter. 
 
Forutsetninger som ligger til grunn for basiskalkylen: 

 Idedugnadsrapport er grunnlag for konsept og kalkyle (og foreløpig ikke tilstrekkelig 
detaljert) 

 Usikkerhet i mengder og priser er ikke tatt med i basiskalkyle. Presenterer forenklet 
sannsynlig verdi. 

 Entreprisekostnad kalkuleres  

 Kostnadsnivå: 2014 

 Rigg og drift er inkludert i kostnaden for elementene. 

 Utvikling av produksjonssted er inkludert i kostnaden for elementene 

 MVA er ikke inkludert i kostanden 

 Rentekostnader er ikke inkludert 

 Byggherrekostnad er ikke inkludert  

 Prosjekteringskostnad er ikke inkludert i kostnaden. 

 Kapitalkostnader er ikke inkludert. 

 Undersøkelseskostander i en tidligfase er ikke tatt med. 
 
Tabell 9: Deltakerliste på usikkerhetssamling.  

 

Navn Fagområde Firma Deltagere 

Rune Hovda Prosjekteringsleder Sweco x 

Bent Aagaard Tunnel Sweco x 

Torbjørn 
Valnes 

Hengebru Sweco  

Amund Geicke Hengebru og 
rørbru 

Sweco x 

Anders Bleie Anleggsteknikk Anders Bleie x 

Torgeir Evjen Marin operasjoner VTT Maritime x 

Steinar Knoph Rørbru Sweco x 

Henning 
Fjeldstad 

Usikkerhetsleder Sweco x 

Signe Moland Sekretær Sweco x 
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Sweco ledet SVV sin anslagssamling den 11.06 og 12.06.14. Anslagsleder var Jan 
Håvard Øverland og Programstøtte var Øysteins Løvdal Knutsen. 
 
Elementer i prosjektnedbrytningsstruktur: 
 
I forkant av møtet for grovkalkyler ble det laget en prosjektnedbrytningsstruktur som viser 
hvilke elementer de ulike løsningene består av (se figur 113). Det ble videre gjort grove 
estimater på kostandene for hvert element. I det følgende vil disse elementkostnadene 
presenteres. 
 

 

 

Figur 99: Prosjektnedbrytingsstruktur (PNS) 

Elementkostnader er anslått ut fra betongvolum for fundamenter på ulike dyp. 

Variasjonen i fundamentkostnader (entreprisekost uten vurdering av usikkerhet) er vist i 

figur 114.   

Når det gjelder beregnede byggekostnader vises det til avholdte anslagsmøter og egne 

rapporter fra disse. 
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Figur 100: Grafer benyttet i forbindelse med kostnadsestimering. 
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4.1 Konsept 2 - Hurumforbindelsen 

 Tunnel 

4.1.1

Grovt entreprisekostnadsestimat: 8 696 000’ 
Revidert prosjektkostnadsestimat: 11 279 000’ 
 
Tabell 10:Grovkalkyle K2 Alternativ tunnel 

 
 
Etter simulering og kombinasjon av varierte inngangsparametere blir 
totalkostnadsvariasjon som under: 
 

 
Figur 101: Totalkostnadvariasjon K2 Alternativ tunnel 

 
Spredningen kan også vises som under: 

BK1-T1 Hurumforbindelsen Tunnellengde: 17800 Antall tverrtunneler: 141,4 Lengde: 15

Tverrsnitt: T9,5

2014 Luftesjakter: 310

Høyde østsiden, inkl. tårn: Zø: 130

Høyde vestsiden, inkl. tårn: Zv: 180

Anleggselement Pris pr lm * Pris pr lm * Antall m Kostnad

Tunnel T13, sprengning HP 32 30 000 35 600 1 068 000 000

Sonderboring og injeksjon, HP 31 15 000 35 600 534 000 000

Stabilitetssikring, HP 33 35 000 35 600 1 246 000 000

Vann og frostsikring HP34 55 000 35 600 1 958 000 000

Vegbane inkl asfalt og rabatter 15 000 35 600 534 000 000

VA, drenering, HP4 5 000 35 600 178 000 000

Tekniske installasjoner: 20 010 35 600 712 356 000

Ventilasjon 3 400,00

Belysning 3 960,00

Brannslukning 3 500,00

Strømforsyning 2 400,00

Styring/trafikkstyring 6 750,00

Tverrtunneler 50 000 2 121 106 050 000 Tverrtunnel hver 125 m, NB Uten full utstøpning

Tillegg for vanskelig berg 500 000 400 200 000 000 Antatt kryssing av mer enn 5 ekstremt dårlige partier

Ventilasjonssjakter, inkl. 30 m høye tårn/spredning 100 000 620 62 000 000

Betongportaler ved påhugg 270 000 100 27 000 000 Antar 4 portaler med lengde 25 m

Generelle kostnader 25 % 1 656 351 500

Uspesifiseert 5 % 414 087 875

Totalt Entreprisekost 8 695 845 375

spesielle usikkerheter 1 748 000 000

prosjektering BK1-T1 Hurumforbindelsen 5 % 522 192 269

byggeledelse 2 % 208 876 908

prosjektledelse 1 % 104 438 454

Total sum tunnel K1-T1 Hurumforbindelen(2 løp) 633 672 11 279 353 005

spesielle usikkerheter sum 1 748 000 000            legges inn i Total over

tverrventilasjon 60000 17800 1 068 000 000            

kompensasjonstiltak 1 5,00E+07 50 000 000                  

massehåndtering / miljø 150 4,20E+06 630 000 000               

Kostnad for to løp

Kommentar

To tunneler

Full utstøpning (drenert) m/membran

To sjaktposisjoner, 4 store borede sjakter hvert sted.
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Figur 102: Totalkostnadvariasjon K2 Alternativ tunnel 

De største bidragene til spredning i totalkostnad er: 
 

 
Figur 103: De største bidragene til variasjon i totalkostnad K2 Alternativ tunnel 

 
 

4.2 Konsept 3 Bru Moss-Horten 

 Hengebru (som dykker ned i to kunstige øyer)  

4.2.1

Grovt entreprisekostnadsestimat: 19 400 000’ 
Revidert prosjektkostnadsestimat 23 280 000’ 
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Tabell 11: Grovkalkyle K3 Alternativ hengebru 

 
  

Linje K2-B1 B-E12 B-E14 B-E15 B-E22 B-E32

 Fundament 50 Fundament 90 Fundament 130 Tårn 300 Hovedspenn 1800-2000

Innhold Fundament type Condeep 

for brutårn på rundt 50 m 

dyp. Grunnforhold antatt 

løsmasser. Grensesnitt 

fund - tårn antas i 

havnivå.

Fundament type 

Condeep for brutårn på 

rundt 90 m dyp. 

Grunnforhold antatt 

løsmasser. Grensesnitt 

fund - tårn antas i 

havnivå.

Fundament type 

Condeep for brutårn 

på rundt 130 m dyp. 

Grunnforhold antatt 

berg. Grensesnitt 

fund - tårn antas i 

havnivå.

 Brutårn i betong for 

hengebru. 

Seilingshøyde 63 -75 

m. Spennvidde 1800 - 

2000 m. Høyde 300 m. 

Grensesnitt fund - 

tårn antas i havnivå.

Dobbel stålkasse med 

tverravstivere mellom. 

Butto bredde 38m, 

høyde 4m. Seilingsløp 

63 x 750 m2, Membran. 

Slitelag av asfalt. 4 

Stålrekkverk. Avfukting 

i kasser. 

Mengde                                                   1                                             1                                        -                                            2                                      3 500 

Enhetspris                                   1 301 000                             2 070 000                          2 652 000                             313 000                                      2 142 

Sum elementkostnad                                   1 301 000                             2 070 000                                        -                               626 000                              7 497 000 

B-E42 B-E51 B-E6 B-E71 B-E72 SUM

Sek.spenn "1800-2000" Forankringer i sjø Viadukter Ilandføringer lav Ilandføringer høy Brukostnader

Dobbel stålkasse med 

tverravstivere mellom. 

Butto bredde 38m, 

høyde 4m. Membran. 

Slitelag av asfalt. 4 

Stålrekkverk. Avfukting i 

kasser. 

Forankringsblokker på 

opptil 50 m dyp. 

Kostnader antatt som for 

fund. på tilsvarende dyp. 

Grunnforhold antatt berg.

To parallelle FFB-

bruer, typisk spenn 200 

m, bredde 2 x 10,5 m, 

fundamentert på 

senkekasser. Midlere 

dyp rundt 25 m (0-50 

m).  

Lav ilandføring via 

fylling/kunstig øy. 

Veglinjen føres i 

kulvert ned til tunnel 

med påhugg i 

standlinjen under 

vannivå. Gjelder 

ilandføring inn til 

strandlinjen. 

Videreføring i tunnel 

ikke inkl her.

Høy ilandføring med 

skråstagbru. Gjelder 

ilandføring over dypt 

vann inn til 

strandlinjen. 

Videreføring innover 

land fram til tunnel 

inkl her.

                                             -                                                     2 900 1 000 0

                                       2 520                                   1 983 000 1 635 2 511 1 800

                                             -                                     3 966 000                             1 472 000                          2 511 000                                        -   19 400 000                          

prosjektering 5 % 970 000                                

byggeledelse 7 % 1 358 000                             

prosjektledelse 8 % 1 552 000                             

TOTAL 23 280 000                 
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Etter simulering og kombinasjon av varierte inngangsparametere blir 
totalkostnadsvariasjon som under: 
 

 
Figur 104: Totalkostnadsvariasjon K3 Alternativ hengebru 

 
De største bidragene til spredning i totalkostnad er: 
 

 
Figur 105: De største bidragene til variasjon i totalkostnad K3 Alternativ hengebru 
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 Rørbru 

4.2.2

Grovt kostnadsestimat Entreprisekost: 34 300 000’ (tre felt i hver retning) 
Grovt kostnadsestimat Prosjektkostnad: 46 800 000’ (tre felt i hver retning) 
 
Tabell 12: Grovkalkyle K3 Alternativ rørbru 

 
 
Etter 1000 simuleringer der inngangsverdien varierer stokastisk og elementkostnaden 
kombineres til totalkostnad, får vi følgende spredning av denne: 
 

 
Figur 106: Spredning i totalkostnad K3 Alternativ rørbru 

KONSEPT  K2 Tre felt i hver retning

Linje K2-R3 R-E1 R-E2 R-E3 R-E4 R-E5 Inkludert SUM

Neddykket rørbro

Rør Forankringer Landfester Ilandføring

Ilandføring 

løsmasse Marine operasjoner Rørbrokostnader

Innhold Et samlet 

rektangulært 

tverrsnitt. Betong, 

doble vegger. 30m 

fritt vann over 

rørbroen. To 

trafikkløp med 

enveis trafikk i 

begge løpene, og 

mellomliggende 

service-løp. Lokale 

breddeutvidelser 

for å ivareta krav til 

nisjer. Selve 

rørtverrsnittet er 

fleksibelt og kan 

anvendes også 

innenfor andre 

konsepter. 

Konsekvens på 

lokale forhold og 

miljø er ansett å 

være nøytralt. 

Meget liten 

påvirkning på 

båttrafikk i 

driftsfasen.

Senkekasse 

(gravitasjonsanker)a

v betong. Stålskjørt 

for å stabilisere 

senkekassen på 

bunnen. 

Ballastering med 

faste masser. 

Massive stålstag 

med 

reguleringsmulighet

er i 

lengderetningen. 

Forankringene er et 

robust element 

med stor 

tilpasningsevne. 

Produksjon på land 

innebærer god 

generalitet med 

hensyn på 

produksjonssteder. 

Betongkonstruksjon

er som overgang til 

fjelltunneler på 

begge sider av 

Oslofjorden. Skal 

oppta belastninger 

og fastholde mot 

bevegelser for å 

sikre 

sammenkoblingen 

mot betongrøret. 

Konsekvens på 

lokale forhold og 

miljø er ansett å 

være nøytralt.

Overgangssonen 

mellom landfester 

og fjelltunnel. Skal 

utføres som to 

"portaler" som fører 

veibanene mellom 

landfeste og 

veitunnel. Har ingen 

konsekvens for det 

lokale miljøet ved 

ilandføringsstedet.

Betongkonstruksjon 

(senketunnel). 

Legges på fylling 

eller delvis 

nedgravd pluss 

fylling. Forberede 

for videreføring mot 

rørbro.

Montasjetransport 

av forankringer. 

Montasjetransport 

av rørbro og 

pososjonering av 

denne i byggetiden. 

Rørlengden deles i 

tre deler, og delene 

monteres i 

rekkefølge etter 

hverandre for på 

den måten å unngå 

å begrense 

påvirkningen for 

skipstrafikk i 

Oslofjorden i 

mottasjeperioden. 

Hver av delene 

transporteres til 

samlingsplass i 

Sandebukten hvor 

del-elementer på ca 

300m settes 

sammen til en 

rørbrodel. Når 

rørbrodelene er satt 

sammen, slepes 

denne ut Mengde                               5 000                                     19                                       2                                       2 1

Enhetspris                               5 881                           140 243                           500 000                           425 103 987 500                          

Sum elementkostnader

                    29 402 628                       2 664 609                       1 000 000                           850 207 33 917 444             

sum gen usikkerhet 4 650 000                

Generelle usikkerheter: 4 650 000          st. avvik sum entreprisekostnad 38 567 444             

bunnforhold 1 000 000 000              10 % prosjektering 5 % 1 928 372                

tilgang dokk 650 000 000                  20 % byggeledelse 7 % 2 699 721                

byggetid -                                  prosjektledelse 8 % 3 085 396                

ny teknologi 1 000 000 000              TOTAL 46 280 933   
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De største bidragene til spredning i totalkostnad er: 
 

 
Figur 107: De største bidragene til spredning i totalkostnad K3 Alternativ rørbru 

  
Rapport som dokumenterer forutsetninger og resultater finnes i appendix A 
Resultatrapport Rørbru i egen usikkerhetsrapport. 
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4.3 Konsept 4 Tunnel Moss – Horten  

Grovt kostnadsestimat entreprisekost: 7 844 000’ 
 
Revidert basiskostnad prosjektkostnad 10 660 000’ 
 
Tabell 13: Grovkalkyle K4 Tunnel 

 
 
Etter simulering og kombinasjon av varierte inngangsparametere blir 
totalkostnadsvariasjon som under: 
 

 
Figur 108: Totalkostnadsvariasjon K4 Tunnel 

 
 

K3-T2A Bastøy - Jeløya Tunnellengde: 15900 Antall tverrtunneler: 126,2 Lengde: 15

Tverrsnitt: T13

2014 Luftesjakter: 480

Høyde østsiden, inkl. tårn: Zø: 230 Jeløya

Høyde vestsiden, inkl. tårn: Zv: 250 Bastøy

Anleggselement Pris pr lm * Pris pr lm * Antall m Kostnad

Tunnel T13, sprengning HP 32 30 000 31 800 954 000 000

Sonderboring og injeksjon, HP 31 15 000 31 800 477 000 000

Stabilitetssikring, HP 33 35 000 31 800 1 113 000 000

Vann og frostsikring HP34 55 000 31 800 1 749 000 000

Vegbane inkl asfalt og rabatter 15 000 31 800 477 000 000

VA, drenering, HP4 5 000 31 800 159 000 000

Tekniske installasjoner: 20 010 31 800 636 318 000

Ventilasjon 3 400,00

Belysning 3 960,00

Brannslukning 3 500,00

Strømforsyning 2 400,00

Styring/trafikkstyring 6 750,00

Tverrtunneler 50 000 1 893 94 650 000 Tverrtunnel hver 125 m, NB Uten full utstøpning

Tillegg for vanskelig berg 500 000 400 200 000 000 Antatt kryssing av mer enn 5 ekstremt dårlige partier

Ventilasjonssjakter, inkl. 30 m høye tårn/spredning 100 000 960 96 000 000

Betongportaler ved påhugg 270 000 100 27 000 000 Antar 4 portaler med lengde 25 m

Generelle kostnader 25 % 1 495 742 000

Uspesifiseert 5 % 373 935 500

Totalt Entreprisekost 7 852 645 500

spesielle usikkerheter 2 019 000 000

prosjektering 5 % 493 582 275

byggeledelse 2 % 197 432 910

prosjektledelse 1 % 98 716 455

Total sum tunnel K3-T2A Bastøy- Jeløya(2 løp) 670 527 10 661 377 140

* Løpemeterpriser gjelder for hvert løp/én kjøreretning i dagen.

spesielle usikkerheter sum 2 019 000 000        legges inn i Total over
tverrventilasjon 60000 15900 954 000 000                   

kompensasjonstiltak 1 3,00E+08 300 000 000                   

massehåndtering / miljø 150 5,10E+06 765 000 000                   

Kommentar

To tunneler

Full utstøpning (drenert) m/membran

To sjaktposisjoner, 4 store borede sjakter hvert sted.

Kostnad for to løp
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Og de største bidrag til samlet usikkerhet er: 
 

 
Figur 109: De største bidragene til spredning i totalkostnad K4 Tunnel  

4.4 Sammenstilling av usikkerhetsvurdering 

 

 
 

Figur 110: Oppbygning av en kostnadsanalyse og s-kurve 
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Tabell 14: Samletabell med basiskalkyle, forventet kostnad og kostnadsrappe. Alle tall er i milliarder 
eks mva.  
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K2 Tunnel Helland/Kopsta
d-Tomte, 
Undersjøisk 
tunnel ***) 

8.70 11.28 8.41 8.57 Lengde 

K3 Bru Kopstad-
Patterød via 
Moss Midt, 
Hengebru *) 

19.40 23.28 21.05 21.77 Stålvekt: 
kasse-
tverrsnitt 

K3 Rørbru Kopstad-
Patterød via 
Moss Midt, 
Rørbru**) 

38.57 
(27.00) 

46.28 
(32.40) 

49.63 
(34.74) 

55.91 
(39.14) 

Marked 

K4 Tunnel Undrumsdal-
Patterød via 
Moss Midt, 
Undersjøisk 
tunnel *) 

7.84 10.66 9.75 9.99 Sonder-
boring og 
injeksjon 

 

*) Pris på bru over Mossesundet er ikke inkludert i tall over. Kan forenklet legge på 1 

milliard for å inkludere brukostnaden. 

**) Prisen er beregnet for 3 felt i hver retning + rømningsløp. Ved å redusere tverrsnittet til 

2 felt i hver retning +rømningsløp kan prisen reduseres med ca 30%. Kostnader for 2 felt i 

hver retning er gitt i parentes. 

***) Filtvedtbrua er ikke inkludert. Denne er kalkulert til ca 5.9 mrd. (Prosjektkostnad i 

anslagssamling 12 mai.) 
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5 Risikoanalyse  

Som en del av KVUen for kryssing av Oslofjorden ble det foretatt en kvalitativ 
risikovurdering av de ulike tekniske løsningene i et arbeidsmøte den 15. mai 2014 i 
Sweco sine lokaler i Oslo. Vurderingen er foretatt på et overordnet nivå for å identifisere 
uønskede hendelser og kritiske arbeidsoperasjoner i bygge- og driftsfasen. Risiko er 
vurdert på en skala fra 1 til 5, hvor 1 angir at risikoen er svært høy og 5 at risikoen anses 
som svært liten. I dette ligger også muligheten for håndtering. Klassifiseringen er gitt på 
basis av erfaring og skjønn, og med bakgrunn i innspill fra de fagansvarlige som var til 
stede i møtet, samt tilbakemelding fra fagansvarlige på epost.  

5.1 Bidragsytere til risikogjennomgangen 

Tabell 15: Bidragsytere til risikogjennomgangen 

Navn Fagområde Firma Innspill e-post Arbeidsmøte 
15.mai 2014 

Rune Hovda Prosjekteringsleder Sweco  x 

Bent Aagaard Tunnel Sweco x x 

Jan K.G 
Rohde 

Tunnel Sweco x  

Amund Geicke Hengebru   x 

Torgeir Evjen Marin operasjoner Sweco x  

Steinar Knoph Rørbru Sweco x  

Ingrid Time Prosessleder Safetec  x 

Signe Moland Sekretær Sweco  x 

 

5.2 Klassifisering av risiko 

Gjennomgangen gir grunnlag for klassifisering av risiko hvor håndtering også tas inn som 
et element for vurdering. Følgende skala med tilhørende beskrivelse ble benyttet under 
arbeidsmøtet. 
Tabell 16: Klassifisering av risiko 

Poeng Klassisfisering av risiko 

5 Anses som lite relevant for løsningen.  

4 Motvirket av enkle/trivielle tiltak. Kjent metode. Usikkerhetsforhold er i 
svært stor grad avklart. Lav risiko. 

3 Håndteres med anerkjente metoder. Noe informasjon er tilgjengelig, men 
det er en del usikkerheter. Middels risiko.  

2 Håndteres med metoder som må verifiseres ved avansert teoretisk eller 
eksperimentell analyse. Store usikkerheter knyttet til flere aspekter og 
konsekvensene ved en hendelse forventes å være store. Høy risiko. 

1 Det anses som usannsynlig/svært utfordrende å håndtere risikoen ved 
hjelp av fornuftige tiltak. Svært store usikkerheter knyttet til flere aspekter 
og konsekvensene ved en hendelse forventes å være svært store.  

 
Risikoene som er identifisert, deles inn i følgende kategorier:  
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- Driftsfasen  

o Menneskeskapte farer  

o Naturskapte farer 

- Byggefasen 

o Menneskeskapte farer  

o Naturskapte farer 

 
Der risikoen kun er relevant for et av alternativene som inneholder den tekniske 
løsningen som er vurdert, blir dette spesifisert i kommentarfeltet.  

5.3 Hengebru  

Tabell 17: Risikoforhold relatert til hengebru 

NR Risikomoment/ uønsket 
hendelse 

Tiltak/håndtering Risiko/ 
håndtering  
(1 – 5)  

Kommentar/ 
oppfølging 

 DRIFTSFASE – MENNESKESKAPTE FARER 

1.1 Kollisjon med skip 
 
På hengebru er viadukter 
spesielt utsatt for 
skipskollisjon. Det vurderes å 
være lav sannsynlighet for 
kollisjon med store skip. 
Kollisjon med skip i høy 
hastighet kan inntreffe. 

Dempingssystem må 
prosjekteres i 
konstruksjonen.  
System for overvåking av 
skips-/båttrafikk bør 
avklares.  
Det bør gjennomføres 
risikoanalyse av skips-
/båttrafikken. 

2  

1.2 Svikt i fundamentering 
 
Manglende erfaring med 
kombinasjonen av 
bruløsning og 
fundamenteringsprinsipp kan 
føre til at fundamentet ikke er 
godt nok. 

Bruløsning og 
fundamenteringsprinsipp 
er kjent. Det er svært lav 
risiko knyttet til 
konstruksjonen i seg selv, 
men det er manglende 
erfaring med 
kombinasjonen av 
bruløsning og 
fundamenterings-
prinsipp. Det antas at 
dette er uproblematisk. 

5  

1.3 Sabotasje/terror/eksplosjo
n 
 
Eksplosjon som gir brudd på 
hengekabel vil være kritisk.  
Anser flystyrt eller andre 
sabotasjeformer som mindre 
aktuelt.  
 

Sannsynligheten for 
sabotasje/terror er liten, 
men konsekvensen kan 
være stor 
(strukturkollaps).  
 

2  

1.4 Alvorlige ulykker i 
forbindelse med 
vedlikeholdsoperasjoner.  

Risiko knyttet til 
vedlikehold vurderes å 
være som for bruer 

3 
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Bruløsningen er mer 
komplisert enn en vanlig 
hengebru, med store 
flytende elementer, høye 
tårn etc. 

generelt.  

1.5 Kollisjon med ubåt 
 
Ubåt kolliderer med bru. 

Lav risiko for kollisjon 
med ubåt. Det antas at 
det er lav aktivitet i 
områdene (Håndteres ifm 
dimensjonering for 
skipstrafikk, og system 
for overvåking av skips-
/båttrafikk).  

4 Mest relevant 
for brua over 
Horten – Moss. 

 DRIFTSFASE – NATURSKAPTE FARER 

1.6 Løsmassemektighet 
 
Selv med mange 
grunnundersøkelser vil det 
være risiko knyttet til større 
løsmassemektighet og 
tilsvarende mindre 
bergoverdekning enn 
forutsatt. Forholdet mellom 
fjell og løsmasser kan gi 
skjevsettinger. 

Må utredes, men anses 
som håndterbart. Tas 
hensyn til i 
prosjekteringen. 
 

3  

1.7 Treff fra undersjøisk 
skred 

Fundamenteringen legges 
på høypunkt med lite 
løsmasser. Anses som 
uproblematisk.  

5  

1.8 Jordskjelv Ikke spesielt aktivt område 
på verdensbasis. Følger 
designkriterier for 
prosjektering.  

5  

 BYGGEFASE – MENNESKESKAPTE FARER 

1.9 Kollisjon med skip under 
montering 
 
Skipsstøt i byggefasen 
anses å ha større 
konsekvens enn i driftsfasen. 
Spesielt før demping i tårn er 
på plass.  

System for overvåking av 
skips/båttrafikk må 
avklares.  
Det bør gjennomføres 
risikoanalyser av 
skipstrafikken. 

2  

1.10 Kollisjon med fritidsbåter 
under montering 
 
Noe fare for ulykker med 
fritidsbåter og skade på 3. 
person under byggefasen. 
Kollisjon med anleggsbåt 

System for overvåking av 
skips/båttrafikk.  
 

5  
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kan være relevant. 

1.11 Ulykke ifm. lasting og 
lossing 
 
Elementer monteres høyt 
oppe og konsekvensen av å 
gjøre feil er stor. Transport 
og løfting av bruelementer 
med lekter og flytekran 
innebærer middels risiko.  

Man må sørge for gode 
rutiner og prosedyrer 
under operasjonene. 
 

4  

1.12 Levetid/bestandighet på 
konstruksjon 
 
Hengebru-alternativet har 
verken lengre eller kortere 
forventet levetid enn andre 
alternativer. 
 

Utførelse følges opp i 
byggefasen. 
 
Bruløsningen har kjente 
materialer og 
konstruksjoner som lar 
seg vedlikeholde, men 
det er noe risiko knyttet til 
dårlig utførelse og levetid 
på enkelte materialer, 
f.eks stål. 

3  

1.13 Kompliserte 
arbeidsoperasjoner 
 
Arbeidsoperasjoner er mer 
komplisert enn på en vanlig 
hengebru med tanke på 
store flytende elementer, 
høye tårn, fundamentering 
og forankringspunkter. 

Må gjennomføres 
risikovurderinger knyttet 
til byggefasen.  

3  

1.14 Kollisjon med ubåt 
 
Ubåt kolliderer med bru. 

Lav risiko for kollisjon 
med ubåt. Det antas at 
det er lav aktivitet i 
områdene. Dette 
håndteres ifm 
dimensjonering for 
skipstrafikk. 
Overvåkingssystem for 
skips/båttrafikk bør 
avklares. 

4 Mest relevant 
for bru over 
Horten – Moss. 

 BYGGEFASE – NATURSKAPTE FARER 

1.15 Kraftig vind i 
byggeperioden 
 
Kraftig vind kan føre til at 
båter drifter av, og gi 
utfordringer i kritiske 
løfteoperasjoner. Uferdige 
konstruksjoner kan påvirkes 
ved sterkt vind/sjø. 

Vurdere å ha ekstra 
standby-båt ifm. kritiske 
løfteoperasjoner. 
 

3  
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1.16 Varierende saltinnhold i 
sjø/ferskvannslommer  
 
Varierende saltinnhold i 
fjorden (ferskvannslommer) 
kan føre til at vekt/oppdrift på 
fundamenter forskyves. 

Monitorering/overvåking 
av sjøen i området hvor 
arbeidet gjennomføres.  
 

3  

1.17 Tåke/dårlig sikt  
 
Tåke kan utgjøre en 
utfordring for arbeid som skal 
gjøres i skipsleia. 
Oslofjorden har skipstrafikk 
med potensial for høy energi 
ved kollisjon. Dårlig sikt/tåke 
ved omlegging av skipsleia 
øker sannsynligheten for 
kollisjon.  

Utvikle system som 
varsler skipstrafikken. 
 

3  

1.18 Løsmassemektighet 
 
Selv med mange 
grunnundersøkelser vil det 
være risiko knyttet til større 
løsmassemektighet og 
tilsvarende mindre 
bergoverdekning enn 
forutsatt. Uheldige forhold 
mellom fjell og løsmasser 
kan gi skjevsettinger. 

Må utredes, men anses 
som håndterbart. Tas 
hensyn til i 
prosjekteringen. 
 

3  

 

5.4 Undersjøisk tunnel  

Tabell 18: Risikoforhold relatert til undersjøisk tunnel 

NR Risikomoment/ uønsket 
hendelse 

Tiltak/håndtering Risiko/ 
håndtering  
(1 – 5) 

Kommentar/ 
oppfølging 

 DRIFTSFASE – MENNESKESKAPTE FARER 

2.1 Brann  
 
Brann regnes som den 
største risikoen knyttet 
til undersjøisk tunnel.  

Design tar hensyn til brann 
ved å ha separat 
rømningsløp, men lengden 
på tunnelen sammen med 
stor trafikkmengde gir likevel 
risiko ved brann. Når brann 
først inntreffer gir det stor 
konsekvens. Mulig tiltak er å 
gi mulighet for å snu. Kan 
ha ekstra løp for frisk luft 
som kan benyttes ved 
brannsituasjon. 
 
Risikoanalyse av brann i 

2 Alternativ K2 
Hurumlandet har 
lavere 
stigningsforhold, 
og dermed også 
noe lavere 
sannsynlighet 
for brann, enn 
alternativene i 
sør.  
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tunnel må planlegges for i 
senere fase. 
 
Risikoen er tilsvarende som 
for andre undersjøiske 
tunneler i Norge. 

2.2 Ulykker som gir 
plutselig blokkering 
av ett løp. 
  

Gi mulighet for å snu i eget 
løp. 
 
Planlegge for evakuering av 
øvrige bilister som er inne i 
tunnelen. 

2  

2.3 Korrosjon og 
nedbryting på 
tekniske 
installasjoner 
 
Det er lav risiko knyttet 
til korrosjon og 
nedbrytning på tekniske 
installasjoner. Svikt i 
pumper og algevekst og 
groing i VA-system kan 
gjøre at dreneringsvann 
kommer opp i 
kjørebanen. 

Må bygges stort basseng og 
reservepumper. Vannsikring 
i profilet vil hindre at 
saltvann kommer inn i profil 
ovenfra eller fra sidene. 
 
 
Det vil være normal redusert 
bestandighet overtid på 
grunn av salt, oksygen og 
fuktighet. Vil være 
nødvendig å bytte ut deler 
over tid. 

4  

2.4 Terror/sabotasje 
 
 

Sannsynligheten for 
terror/sabotasje antas å 
være liten, men 
konsekvensen er stor i lang 
tunnel. 

3  

 DRIFTSFASE – NATURSKAPTE FARER 

2.5 Vanninnbrudd til 
tunnelen gjennom 
luftesjaktene 
 
Luftesjaktene ligger 
nær sjøen og kan gi 
vannfylling i tunnel. 
 

Plassering av luftesjakter i 
sikker avstand fra sjøen. 
Plassering på en liten øy vil 
kreve ekstra sikringstiltak. 
Det er middels risiko knyttet 
til vannfylling, spesielt i 
luftesjakter. Vannfylling kan 
gi stor konsekvens. 

3  

2.6 Jordskjelv  
 
Jordskjelv som kan slå 
ut tekniske 
installasjoner. 
 
 

Vil gi liten/ingen påvirkning 
på normalt design. 
Jordskjelvaktiviteten i 
området er lav (sett i 
internasjonalt perspektiv).   

5  

 BYGGEFASE – MENNESKESKAPTE FARER 
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2.7 Ras i tunnel 
 
Ras i tunnel som følge 
av for dårlig 
stabilitetssikring. 
(spesielt ras på stuff 
(tunnelfronten) som kan 
forplante seg opp til 
havbunnen). 

Aktuelle tiltak er grundige 
undersøkelser foran stuff og 
øyeblikkelige tiltak med 
stabilitetssikring. Rutiner 
under driving må etableres 
og overholdes. Vurdert til å 
inneha middels risiko. 

3  

2.8 Skader på 
naturmiljøet og 
bebyggelse 
 
Drenering av 
grunnvann som gir 
uttørking i naturmiljøet 
og setningsskader på 
bygninger. 

Avbøtende tiltak er 
tetting/forinjeksjon. 

3  

2.9 Feil i 
undersøkelse/design 
 
Feil i 
undersøkelse/design 
som gjør at tunnelen(e) 
drives opp i 
havbunnsedimenter 
(der det ikke er 
sedimenter på 
havbunnen, er ikke en 
slik hendelse 
sannsynlig). 

Grundige forundersøkelser 
av kritiske punkter. 
Plassering av tunnel gjøres 
ut fra sikre funn fra 
forundersøkelsene, ikke 
antagelser /tolkninger. 

4  

 BYGGEFASE – NATURSKAPTE FARER 

2.10 Vanninnfylling i 
tunnelen 
 
Vanninnfylling i 
byggefasen kan få stor 
konsekvenser og føre til 
at hele tunnelen 
druknes. 

Aktuelle tiltak er 
undersøkelser/sonderboring 
og injeksjon under driving 
samt rutiner som må følges 
for å oppdage problemene 
slik at tiltak kan iverksettes. 

2  

2.11 Vanskelige 
grunnforhold 
 
Alle tunnelene passerer 
områder med 
vanskelige 
grunnforhold; 
svakhetssoner, 
hovedsakelig i 
tilknytning til lavbrekk i 
topografien.  

Undersøkelser av 
sjøbunnen må 
gjennomføres. Det vil være 
vanskelig å avdekke alle 
forhold ved undersøkelser 
pga store sjødyp og tykke 
lag av løsmasser. Selv med 
omfattende undersøkelser 
vil det være knyttet 
usikkerhet til dette i 
byggefasen. 

3  
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5.5 Rørbru 

Tabell 19: Risikoforhold relatert til rørbru 

NR Risikomoment/ uønsket 
hendelse 

Tiltak/håndtering Risiko/ 
håndtering  
(1 – 5) 

Kommentar/ 
oppfølging 

 DRIFTSFASE – MENNESKESKAPTE FARER 

3.1 Kollisjon med skip 
 
Følgende sammenstøt er 
aktuelt for rørbru: 
- kollisjon mellom rørbru og 
skip/båter. 
- skip som synker ned over 
rørbru. 
 - ankerfester/trål fra båter 
treffer rørbru.  

Rørbru legges på 25m 
dybde og ingen skip går 
så dypt i dag (18m). Skip 
som synker på rørbru er 
utredet ifm. kryssing av 
Sognefjorden, og 
sannsynligheten for dette 
vurderes som liten. Kan 
være en risiko knyttet til 
ankerfester/trål fra båter 
som bør utredes videre. 

4 Etablering av 
rørbru vil kunne 
begrense 
næringsvirksomhet 
som har 
dyptgående 
konstruksjoner, for 
eksempel frakt av 
plattformer. 

3.2 Kollisjon med ubåt  
 
Risiko både for kollisjon på 
stag og bru.  
 

Overvåkningssystem 
med sensor som gir 
varsling og stegning.  
Dimensjonere slik at en 
forankrings-kasse kan 
ryke. 
Det antas at rørbrua tåler 
kollisjon med ubåt i lav 
fart, men dette bør 
utredes nærmere. 

3  

3.3 Brann 
 

Etableres egen separat 
servicetunnel i midten av 
tverrsnittet.  
Sannsynligheten for 
brann er lavere her enn i 
undersjøisk fjelltunnel, 
pga. at rørbru er 
horisontal. Dersom det 
likevel oppstår en brann, 
vil evakuerings-
utfordringene bli de 
samme.  
Brann vil ikke medføre 
lekkasje i 
konstruksjonen, pga. 
dobbeltskrog. 
 
Scenario med eksplosjon 
i rørbru bør utredes 
nærmere.  

2  

3.4 Sabotasje/terror 
 
 

Ingen tidligere erfaring 
med sabotasje/terror i 
tunnel. Konsekvensen er 
stor i lang tunnel.  

3  
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 DRIFTSFASE – NATURSKAPTE FARER 

3.5 Skader pga. undersjøiske 
skred  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fundamenter på 200-300 
m kan gi risiko for 
undersjøiske skred. Det 
er usikkerhet knyttet til 
grunnforholdene. 
Løsningen kan designes 
slik at ett element kan 
skades og byttes ut uten 
at det går utover 
strukturen som helhet. 
Det bør gjennomføres 
nærmere undersøkelser 
knyttet til dette. 

3  

3.6 Jordskjelv 
 
Innfesting mellom fjell og 
rørbru er sårbar for 
skader/sprekk ifm. jordskjelv.  

Sørge for at 
jordskjelvbelastning 
inngår som en del av 
betraktningen ifm. 
geologiske 
undersøkelser og 
vurderinger. 

3  

3.7 Vannfylling i luftesjakter eller 
tunnelinngang.  
Tap av oppdrift som følge av 
vanninnstrømning ifm. skader 
på struktur. 

- 5  

3.8 Usikkerhet mht grunnforhold  
 
Det er noe usikkerhet knyttet til 
grunnforhold. Det kan være 
utfordringer med steinur på 
havbunnen, men dette er ikke 
sannsynlig i Oslofjorden.  

Det kan lages 
fundamentmasser som 
tilpasses de ulike 
løsmassene og 
fjelltypene.  

4  

 BYGGEFASE – MENNESKESKAPTE FARER 

3.9 Kollisjon med fritidsbåter 
 
Noe risiko knyttet til 
fritidsbåttrafikk i byggefasen 
ved at fritidsbåter kolliderer 
med båter som benyttes i 
byggearbeidet eller med 
konstruksjoner, eller at en 
mister utstyr eller last over 
fritidsbåter som er for nærme. 

- 4  

3.10 Tunnelen fylles med vann i 
forbindelse med innfesting 
til fjelltunnel.  
 
Røret som ligger ferdig i 

- 2  
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fjorden skal føres inn i 
fjelltunnel. Dersom 
operasjonen ikke lykkes kan 
det føre til at tunnelen fylles 
med vann, eller en kan få et 
vanntilsig. 

3.11 Skader på konstruksjonen 
ifm. utfløting fra dokk og 
transport/sleping.  
 
Risikoen er knyttet til innfesting 
til fjelltunnel. 

- 3  

3.12 Ballastering av større 
bruseksjoner. 
Ballastering ifm. trimming / 
nedsenking under 
sammenbygging av store 
bruseksjoner er en høyrisiko 
operasjon. (dette kan også 
knyttes til innfesting til 
fjelltunnel).  

- 3  

3.13 Ukontrollert 
vanninnstrømning/tap av 
oppdrift ifm. sammenføying 
av bruelementer.  

Vanntetthetstest 
gjennomføres før 
konstruksjonen sjøsettes.  

4  

3.14 Kollisjon med skip/båter i 
byggefasen. 

Fjorden stenges under 
montering, anses derfor 
som uproblematisk. 

5  

3.15 Kollisjon med 
fritidsbåter/mindre båter. 

Sammenstøt med 
fritidsbåttrafikk i 
byggefasen antas ikke å 
ha store konsekvenser.  

4  

3.16 Kollisjon med ubåt i 
byggefasen. 
 
Risiko både for kollisjon på 
stag og bru.  
 

Overvåkningssystem 
med sensor som gir 
varsling og stegning.  
Dimensjonere slik at en 
forankringskasse kan 
ryke.  
 
Det antas at rørbrua tåler 
treff fra ubåt i lav fart, 
men dette må utredes. 
 

3 Kartlegge om 
rørbrua vil tåle 
ubåt i lav fart. 

3.17 Anleggsområdes påvirkning 
for nærliggende 
boligbebyggelse. 
 
Både for Horten og Moss er 
det tett bebyggelse ved 
anleggsområdet.  
 

- 4  

 BYGGEFASE – NATURSKAPTE FARER 
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3.18 Tap av elementer pga sterk 
vind/sjø.  
 
I transportfasen kan sterk 
vind/sjø føre til at elementene 
synker. 

Etablere løsning med 
ekstra oppdrift på 
elementene, og dermed 
større fribord. I tillegg 
kan det lages innretning 
med pontonger som 
tilleggsstabiliserer. 

4  

3.19 Varierende saltinnhold i 
sjø/ferskvannslommer  
 
Varierende 
saltinnhold/ferskvannslommer 
kan føre til at vekt/oppdrift 
forskyves (varierende oppdrift), 
hele røret kan påvirkes.  

Må tas hensyn til i 
dimensjoneringen.  

3  

3.20 Bevegelse i konstruksjon 
 
Bevegelser pga vær – og 
strømforhold under 
sammenstøpning og transport 
av seksjoner kan utgjøre en 
risiko. 
 

Bør etableres en 
midlertidig havn som 
hindrer konstruksjonen i 
å bevege seg. Må 
designes for og utredes 
nærmere. 
 

2  

 

5.6 Oppsummering av funn 

Nedenfor følger en oppsummering av funnene for de ulike tekniske løsningene. Ettersom 
dette er basert på en kvalitativ gjennomgang presiseres det at identiske tall ikke 
nødvendigvis betyr identisk risiko. Store usikkerhetsforhold knyttet til flere elementer gjør 
at det vil være vesentlig å følge opp med videre utredninger og analyser. Basert på 
klassifiseringen av risiko på en skala fra 1 til 5 er det regnet ut en gjennomsnittsverdi for 
de ulike alternativene. Det er ikke foretatt noen vekting av de ulike hendelsene.  

 Oppsummering hengebru  
5.6.1

Følgende hendelser ble vurdert og klassifisert for teknisk løsning hengebru: 
 
Tabell 20: Oppsummering av risikoforhold med tilhørende klassifisering, hengebru 

NR FASE HENGEBRU K3 

1.1 Drift Kollisjon med skip 2 

1.2 Drift Svikt i fundamentering 5 

1.3 Drift Sabotasje/terror/eksplosjon 2 

1.4 Drift Alvorlige ulykker, vedlikeholdsoperasjoner 3 

1.5 Drift Kollisjon ubåt 4 

1.6 Drift Løsmassemektighet, driftsfase 3 

1.7 Drift Treff undersjøisk skred 5 

1.8 Drift Jordskjelv 5 

1.9 Bygg Kollisjon skip under montering 2 

1.1 Bygg Kollisjon fritidsbåt under montering 5 

1.11 Bygg Ulykker, lasting og lossing 4 
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1.12 Bygg Levebestandighet konstruksjon 3 

1.13 Bygg Kompliserte arb.operasjoner 3 

1.14 Bygg Kollisjon ubåt 4 

1.15 Bygg Kraftig vind, byggeperiode 3 

1.16 Bygg Varierende saltinnhold/ferskvannslommer 3 

1.17 Bygg Tåke/dårlig sikt 3 

1.18 Bygg Løsmassemektighet, byggefase 3 

GJENNOMSNITT 3.4 

 

 Oppsummering undersjøisk tunnel  

5.6.2
Følgende hendelser ble identifisert og klassifisert for teknisk løsning undersjøisk tunnel: 
 
Tabell 21: Oppsummering av risikoforhold med tilhørende klassifisering, undersjøisk tunnel 

NR 
FAS
E UNDERSJØISK TUNNEL K2 K4  

2.1 Drift Brann 2 2 

2.2 Drift Ulykker som gir plutselig blokkering av ett løp. 2 2 

2.3 Drift 
Korrosjon og nedbryting på tekniske 
installasjoner 4 4 

2.4 Drift Terror/sabotasje 3 3 

2.5 Drift Vanninnbrudd til tunnelen gjennom luftesjaktene 3 3 

2.6 Drift Jordskjelv  5 5 

2.7 Bygg Ras i tunnel 3 3 

2.8 Bygg Skader, lokalmiljøet 3 3 

2.9 Bygg Feil i undersøkelse/design 4 4 
2.1
0 Bygg Vanninnfylling i tunnelen 2 2 

2.1
1 Bygg Vanskelige grunnforhold 3 3 

GJENNOMSNITT 3.1 3.1 

 Oppsummering rørbru 

5.6.3

Følgende hendelser ble identifisert og klassifisert for teknisk løsning rørbru: 
 
Tabell 22: Oppsummering av risikoforhold med tilhørende klassifisering, rørbru 

NR FASE RØRBRU K3 

3.1 Drift Kollisjon med skip 4 

3.2 Drift Kollisjon med ubåt  3 

3.3 Drift Brann 2 

3.4 Drift Sabotasje/terror 3 

3.5 Drift Skader pga undersjøiske skred  3 

3.6 Drift Jordskjelv 3 

3.7 Drift Vannfylling i luftesjakter eller tunnelinngang.  5 
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3.8 Drift Usikkerhet mht grunnforhold  4 

3.9 Bygg Kollisjon med fritidsbåter 4 

3.10 Bygg Vann i tunnel ifm innfesting til fjelltunnel.  2 

3.11 Bygg Skader konstruksjon ifm utfløtingdokk og transport 3 

3.12 Bygg Ballastering av større bruseksjoner 3 

3.13 Bygg Ukontrollert vanninnstrømning/tap av oppdrift   4 

3.14 Bygg Kollisjon med skip/båter i byggefasen 5 

3.15 Bygg Kollisjon med fritidsbåter/mindre båter. 4 

3.16 Bygg Kollisjon med ubåt i byggefasen 3 

3.17 Bygg Anleggsområdes påvirkning for boligbebyggelse 4 

3.18 Bygg Tap av elementer pga sterk vind/sjø.  4 

3.19 Bygg Varierende saltinnhold i sjø/ferskvannslommer  3 

3.20 Bygg Bevegelse i konstruksjon 2 

GJENNOMSNITT 3.4 

5.7 Konklusjon 

Risikogjennomgangen avdekket ingen farer som ikke kan la seg håndtere og som 
dermed kan true den tekniske gjennomførbarheten til konseptene. Basert på de 
identifiserte risikoene, og vurdering av håndtering er følgende samlekarakter gitt for de 
ulike alternativene, med tilhørende begrunnelse: 
 
Tabell 23: Hengebru - risikokarakter og begrunnelse 

HENGEBRU RISIKO-
KARAKTER 

BEGRUNNELSE 

K3 3.4 - Noe risiko forbundet med grunnforhold og løsmassemektighet. 
- Noe utfordrende anleggsarbeid, pga store flytende elementer, 
høye tårn, fundamentering og forankringspunkter som blir 
påvirket ekstra av værforholdene. 

 
Tabell 24: Undersjøisk fjelltunnel – risikokarakter og begrunnelse 

UNDERSJØISK  
FJELLTUNNEL 

RISIKO-
KARAKTER 

BEGRUNNELSE 

K2 3.1 - Brann og rømning er hovedutfordringer som det må 
dimensjoneres og planlegges gode løsninger for i senere 
planfaser. Pga stor konsekvens er brannhendelser klassifisert 
som rød i tabellen. Dette alternativet har lavere stigningsforhold, 
og dermed også noe lavere sannsynlighet for brann, enn 
alternativene i sør. 
- Noe usikkerhet rettet mot grunnforhold/vanninnbrudd, og hvor 
nærmere undersøkelser bør gjennomføres. 

K4 3.1 - Brann og rømning er hovedutfordringer som det må 
dimensjoneres og planlegges gode løsninger for i senere 
planfaser. Pga. stor konsekvens er brannhendelser klassifisert 
som rød i tabellen. 
- Noe usikkerhet rettet mot grunnforhold/vanninnbrudd, og hvor 
nærmere undersøkelser bør gjennomføres. 
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Tabell 25: Rørbru - risikokarakter og begrunnelse 

RØRBRU RISIKO-
KARAKTER 

BEGRUNNELSE 

K3 3.4 - Brann og rømning er utfordringer som det må dimensjoneres 
og planlegges gode løsninger for i senere planfaser.  
- Noe usikkerhet knyttet til grunnforhold, og hvor nærmere 
undersøkelser bør gjennomføres. 
- Noen utfordringer med kobling av rør og fjelltunnel (vanntilsig), 
samt sammenkobling av store bruseksjoner. 
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6 Helhetlig teknologisk vurdering av alternativer 

6.1 Klassifisering av analysekriterier 

I henhold til konkurransegrunnlaget ligger følgende analysekriterier til grunn for en 

vurdering av de ulike løsningene: 

Tabell 26 Analysekriterier fra konkurransegrunnlaget 

Analysekriterier  

 

Investeringskostnader 

Driftskostnader 

Teknologisk usikkerhet   

Teknisk gjennomførbarhet, robusthet og fleksibilitet i 

løsningen 

Behov for teknologiutvikling 

Gjennomføringstid/tid for mulig ferdigstillelse 

 

Kriteriene er både kvalitative og kvantitative. For å kunne bruke dem til å rangere 
alternativene opp mot hverandre er det derfor laget en klassifisering av hvert kriterium. 
Klassifiseringen gir poeng fra 1-5 der 5 er den beste scoren og 1 er den dårligste scoren. 
Usikkerhet er behandlet i egen usikkerhetsanalyse (se kapittel 4) og tatt inn som en del 
av investeringskostnaden i de følgende vurderingene. Sikkerhet er tatt inn som et eget 
kriterium basert på resultater fra risikoanalysen (kapittel 5). Dette gir følgende 
analysekriterier: 

 

Tabell 27: Klassifisering av analysekriterier 
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6.2 Vurdering av alternativer 

De aktuelle alternativene er gitt en score fra 1-5 ut i fra hvor godt de oppfyller de seks 

kriteriene. Investeringskostnadene er hentet fra grovkalkylen og påfølgende 

usikkerhetsanalyse (kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.). Det er tatt utgangspunkt i 

forventet kostnad – P50. Når det gjelder risiko er scoren hentet fra risikoanalysen i 

kapittel 5. Tabellen nedenfor viser de enkelte alternativenes score for hvert kriterium.  

Tabell 28: Scoren på de ulike kriteriene vektes, vektet sum beregnes basert på valgt %-andel og 
rangering av alternativer beregnes. 

 
 

Merk: 

Investeringskostnad for K2 Alternativ tunnel er inklusiv kostnad til kryssing over Filtvet. Filtvet-brua er 

estimert til 5,9 milliarder (av Rambøll).  

Investringskostnad for bru over Mossesundet (1 milliard) er tatt med for K3 Alternativ Hengebru og K4 

Alternativ Nord. Det er ikke gjennomført kostnadsberegning forbru over Mossesundet med seilingshøyde 

30m. 

Generelt ser vi at bruene rangeres noe bedre enn tunnelene med tanke på sikkerhet. Noe av 

hovedårsaken er knyttet til brann og rømning. Med tanke på driftskostnader er tunnelene forventet å 
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ha betydelig høyere kostnad knyttet til drift og vedlikehold enn bruene. Tunnelene er vurdert høyest på 

gjennomførbarhet ut i fra at de er relativt fleksible i påhugg og påkoblingen til E6/E18. Rørbrua 

forventes å kreve mer teknologiutvikling enn tunneler og høybruer, som er kjent teknologi. Det lange 

spennet på bruene innebærer noe usikkerhet omkring tilgjengelig teknologi. For tunnelene er det stilt 

spørsmål rundt sikkerhet og brukervennlighet når tunnelene tas i bruk. Stor trafikk kan gi behov for 

ekstra tiltak (vendetunneler, ekstra servicetunnel, skille mellom ren og forurenset luft etc.). 

Se ROS analyse for nærmere vurderinger rundt dette. 

6.3 Rangering 

Alternativene er deretter gitt en gjennomsnittlig score/vektet sum. Vektingen er satt ut i fra 

en kvalitativ vurdering av hvilke kriterier som skal veie tyngst når alternativene rangeres. 

Sikkerhet, investering og driftskostnader er ilagt størst vekt (75 % til sammen). De andre 

kriteriene er til sammen vektet 25 %. De vektede summene danner grunnlaget for en 

rangering av alternativene.  Arealkonflikter på land er ikke en del av denne vurderingen. 

Denne rapporten vurderer kun forhold knytte til selve fjordkryssingen.  

Rangering av alternativene: 

  

K3 Bru Moss- Horten      1 

K4 Tunnel Moss – Horten     2 

K2 Hurumforbindelsen – Tunnel    2 

K3 Rørbru Moss – Horten     3 

 

Rangeringen viser at alternativet K3 Bru Moss – Horten kommer best ut totalt sett. 

Løsningen scorer bra på teknologiutvikling, og godt også på gjennomførbarhet, 

driftskostnader og gjennomføringstid. Løsningene scorer lavere på investeringskostnader. 

På 2. plass følger K4 Tunnel Moss – Horten og K2 Hurumforbindelsen Tunnel. Løsningen 

scorer bedre enn bru på investeringskostnader og gjennomførbarhet, og lavere enn bru 

på driftskostnader og gjennomføringstid.  

   

Merk at konsepter som er vurdert i dette dokumentet er gjort etter at Statens vegvesen 

har silt ut konsept blant annet på grunn av vernebegrensninger og trafikkstrømmer.  
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7 Konklusjon 

I denne rapporten er det gjort en teknisk og byggeøkonomisk vurdering av ulike 

alternativer for kryssing av Oslofjorden i korridorene Hurumlandet og Moss – Horten. 

Rapporten begrenser seg til kryssingen av selve fjorden, det våte elementet, og for å 

kunne gjøre en fullstendig sammenligning av alternativene må man ta inn landdelen av 

kryssingen. Dette er utført i den overordnede KVU prosessen.  

 

Etter å ha gjennomført en grovsiling av alternativer fra idedugnad, satt vi igjen med noen 

utvalgte konsepter. Innenfor konseptene er det flere mulige linjer/alternativer. Basert på 

en rekke kriterier har vi evaluert de ulike linjene/alternativene. Det er viktig å understreke 

at linjene ikke er endelige, men kan variere sin plassering. Bakgrunnen for å vise detaljert 

posisjon for noen linjer er med hensikt å kunne kostnadsberegne og enklere 

sammenligne alternativene.  

 

Basert på kriteriene sikkerhet, investeringskostnad, driftskostnad, byggbarhet, teknologi, 

byggetid har vi rangert alternativene på følgende måte: 

 
K3 Bru Moss- Horten      1 
 
K4 Tunnel Moss – Horten     2 

K2 Hurumforbindelsen – Tunnel    2 
 
K3 Rørbru Moss - Horten     3 
 

Rangeringen viser at alternativet K3 Bru Moss – Horten kommer best ut totalt sett. 

Løsningen scorer bra på teknologiutvikling, og godt også på gjennomførbarhet, 

driftskostnader og gjennomføringstid. Løsningene scorer lavere på investeringskostnader. 

På 2. plass følger K4 Tunnel Moss – Horten og K2 Hurumforbindelsen Tunnel. Løsningen 

scorer bedre enn bru på investeringskostnader og gjennomførbarhet, og lavere enn bru 

på driftskostnader og gjennomføringstid.  

 

Av løsningene scorer rørbru lavest på pris. Dersom man reduserer antall kjørefelt til det 

samme som for bruen vil prisen reduseres med 30% og prisen er da nede på nivå med 

hengebru. Det er allikevel verd å merke seg at denne løsningen krever liten 

vertikalendring, og dermed kan kombineres med tog med visse modifikasjoner i 

vertikalplanet.  

 

Forslag til videre arbeid: 

- Geologi ved land bør utredes nærmere for å dokumentere løsninger enda bedre. 

Spesielt området ved Horten bør vurderes, dvs ved Skoppum og Karl 

Johansvern. Her bør man kartlegge fjell og løsmassemektighet, og ikke minst 

kvalitet på morenemasse.  

- For rørbruløsningen som aldri er bygget før, bør man vurdere å utvikle konseptet 

og teste ut løsningen. Dersom denne løsningen skal kunne være et reelt 

alternativ må man legge inn mer teknologiutvikling.  

- Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til forkastningssoner, og disse bør kartlegges 

ytterligere. 
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- Tunnelklasseinndelingen gjelder bare for tunneler opptil 10 km. Ved Horten - Moss 
området er det tunneler som er større enn dette, rundt 16 km, som betyr at 
tunnelklasseinndelinge ikke er gjeldene. Det må gjøres egne vurderinger på 
utforming som er tilpasset fremtidige behov blant annet av tunneltverrsnittet, 
behov for et tredje løp og en «flyover» som gir mulighet for å snu på en effektiv 
måte. 

- Vegklassen for brua ved Horten – Moss er satt til H7 av Statens vegvesen. 
Erfaringsdata fra slike typer veger viser en høyere ulykkesfrekvens enn ved 
høyere vegklasser (H9). Når det skal bygges for fremtiden bør det vurderes 
annen utforming som er tilpasset fremtidig behov. 
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