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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 

 

På oppdrag fra Statens vegvesen Region nord (SVRN) har Aas-Jakobsen AS (AAJ) utarbeidet 
et skisseprosjekt for kryssing av Vevelstadfjorden med en bruforbindelse til Hamnøya. 

Med de antatte grunnforhold og forutsetninger er en samvirkebru fundamentert på 
stålrørspeler vurdert som den mest aktuelle bruløsningen, i kombinasjon med steinfyllinger 
et stykke ut i sjøen på hver side av sundet. Brua er utformet som en 3-spenns bru med 
spennviddene 80+100+80 = 260 m, der overbygningen består av et ståltrau med varierende 
høyde i samvirke med et betongdekke. 

Basert på nyeste bruer av samme type er entreprisekostnaden estimert til ca 122 mill.kr, 
inkludert et påslag for uforutsett på 10%. Dette inkluderer også steinfyllinger under 
søylefundamentene, men ikke steinfyllinger ved landkar og tilstøtende veg. 

 

Skisseprosjektet er ikke optimalisert med hensyn på: 

 Veg-geometri 

 Terrengtilpasning 

 Fundamenteringsmetode 

 Vurdering av tilstrekkelig vannstrømningsløp 

Det anbefales at en slik optimalisering utføres i en senere planfase.  
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1 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 

1.1 Generelt 

På oppdrag fra Statens vegvesen Region nord (SVRN) har Aas-Jakobsen AS (AAJ) utarbeidet 
et skisseprosjekt for kryssing av Vevelstadsundet med en bruforbindelse til Hamnøya. Dette 
inngår som en del av prosjektet "KVU Fv.17 Helgeland" (KVU= Konsept-valg-utredning). 

Prosjektet har tatt utgangspunkt i en kryssing av sundet ca midt på Hamnøya, der korteste 
avstand over sundet er i underkant av 350 m. I forhold til forutsetningene antas det at ei 
samvirkebru i 3 spenn med pelefundamentering kan være et høvelig valg. Alternativ 
plassering og brutype er vurdert og kommentert. 

Skisseprosjektet er utført hos Aas-Jakobsen AS i Oslo. Prosjektleder hos Aas-Jakobsen er 
Stein Fergestad, med Kristin Nessa og Svein Erik Jakobsen som medarbeidere. 

Prosjektleder for KVU Fv.17 Helgeland er Jørn Sørvig, og kommunikasjonen i prosjektet har 
gått mot han og Kurt Solaas. 

 

1.2 Grunnlag, kart 

 

Figur 1: Kartutsnitt Vevelstadsundet (fra Kystverket) 
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1.3 Vegstandard 

Følgende data er antatt:  

 

Vegklasse :   Hφ1, øvrige hovedveger  

ÅDT :   <1500 

Dimensjonerende hastighet :  80 km/t 

Gang og sykkelbane :  Opphøyd fortau 

 
I henhold til Statens vegvesens håndbok 017 blir da : 

Feltbredde :  2.75 m  

Skulderbredde :  0.50 m  

Vegbredde :  6.50 m  

Fortausbredde:  2.50 m 

Maksimal stigning :  8 % 

Minste vertikalradius, høybrekk: 2100 m 

 

1.4 Seilløp, skipspåkjørsel 

Kystverket har hatt en gjennomgang av bruprosjektet vedrørende seilløp og oppgir dette til å 
være minimum 10 m høyde over HAT i en bredde på 10-20 m. 

Skipspåkjørsel er ikke vurdert som kritisk i denne fasen av prosjektet, da vist utforming med 
mye større seilingsbredde enn forlangt, reduserer risikoen for påkjørsel og antas mindre 
kritisk enn vind. Dette må vurderes nærmere i neste fase.  

 

1.5 Grunnforhold  

Grunnforholdene er vurdert ut fra kart hentet fra Kystverket, da disse viser både sjøbunn og 
terreng på land. Terreng på land er også vurdert ut fra digitalt kartgrunnlag mottatt fra SVRN. 
Det er antatt at bunnforholdene i fundamentpunktene er løsmasse med stor tykkelse, og at 
pelefundamentering er påkrevet. 

Det er antatt videre at vegen fram til landkar utføres på en steinfylling på hver side av sundet, 
inntil fyllingsdybden kommer ned på ca kt.-15. For å begrense fri pelelengde av stålrørspeler i 
hovedfundamentene, er det forutsatt en lokal sjøfylling av sprengt stein opp til kt.-20 under 
hvert fundament. Største sjødybde i midtspennet er ca 35 m. 

For neste planfase anbefales det nærmere kartlegging av grunnforhold for hovedfundamenter 
og landkar. Det vil være gunstig om berg kan påvises innen rimelig dybde, slik at de kan bli 
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spissbærende. I neste fase må det også vurderes om eksisterende sjøbunn tåler de viste 
steinfyllinger uten særlige problemer med stabilitet eller setning. 

 

1.6 Vindklima 

Vindhastighet og vindspektra er beregnet i henhold til gjeldende regelverk NS-EN 1991-1-
4:2005+NA:2009. 

Vevelstad kommune. 

Vref = 28 m/sek. 

Terrengkategori II er antatt. 

Ferdig bru antas ikke å være spesielt sårbar for vind. I montasjefasen vil den være sårbar for 
vind, og eventuell innløfting av ståloverbygning i store elementer må utføres i gunstig årstid / 
værvindu. 

 

1.7 Kostnadsoverslag, generelt 

Kostnadsoverslagene er basert på prisnivå i mars 2014 og er utført iht. praksis i forbindelse 
med skisseprosjekter utført for Statens vegvesen. Prisene er hentet fra entrepriser fra 
tilsvarende arbeider i ulike deler av landet, eller ekstrapolert fra andre prosjekter med 
ingeniørskjønn.  

Følgende kostnader er ikke prissatt eller tatt med i vurderingene: 

 Grunnerverv, erstatninger og finansiering 

 Kostnader for prisstigning fra år 2014 fram til en eventuell byggestart og i 
byggeperioden 

 Kostnader for drift og vedlikehold 

 Tilstøtende veg og sjøfyllinger ved landkar 

Kostnadsoverslag av entreprisekostnad er basert på en kvalifisert ekstrapolering av nyere 
bruer av samme type som Gryllefjordbrua, Nesbrua og Kveøybrua. I denne ekstrapoleringen 
inngår også en prisjustering av disse bruene fram til mars 2014, samt et påslag for diverse 
uforutsett på 10% .  

For å anslå total brukostnad benyttes i samråd med SVRN følgende påslag: 

Påslag for planprosesser, grunnundersøkelser, prosjektering, byggeledelse og intern 
administrasjon er valgt 12%. 

Påslag for usikkerhet knyttet til plan/prosjekt er valgt 15%. 

Påslag for mva er 25%. 
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2 BRULØSNING 

2.1 Plassering og brutype 

Brua er i dette skisseprosjektet plassert rett mot Roparneset på Hamnøya. Ut fra sjøkartet 
synes det som om bru/fyllingslengde her blir kortest, og dypålen i sundet smalest. Men det er 
bare marginale forskjeller ved å sideflytte linja i større eller mindre grad. Vi tenker oss at 
vegfyllingene føres utover i sundet inntil de slår ned på ca 15 m dyp, og at midtområdet må 
dekkes av en bru som får totallengde 260 m. 

Sjøkartet gir oss grunn til å tro at det kan være betydelig løsmasse over fjell i sundet, men 
dette vet vi ikke noe sikkert om. Vi baserer oss derfor på at brua må pelefundamenteres på 
grove stålrørspeler til fjell eller faste løsmasser. En lett overbygning er derfor fordelaktig, og 
dette favoriserer en samvirkebru foran en ren betongkassebru. Med en 3-spenns bruløsning 
kommer også spennviddene i et område som en tradisjonell samvirkebru egner seg for, og 
denne brutypen velges derfor som hovedalternativ i dette skisseprosjektet. 

 

2.2 Teknisk beskrivelse av løsning  

 

En skisse av brua i oppriss er vist under. Planskisse er vist på figur 1. 

 

 

Figur 2: Skisse av bru i oppriss 

Brua tenkes utformet som en symmetrisk 3-spenns bru med spennviddene 80+100+80=260 
m. Overbygningen utføres som et ståltrau med varierende høyde, i samvirke med et 
betongdekke. Bruplatebredden inkludert tofelts veg, fortau og rekkverksrom blir 10.0 m. 
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Bruoverbygningen plasseres på lagere i alle akser. Ytterligere detaljering av lagere og fuger 
utføres først i neste fase. 

Brua fundamenteres på grove stålrørspeler i alle akser. For å redusere knekklengden og 
dermed dimensjonen på frittstående peler i hovedfundamentene, legges det ut sjøfyllinger 
lokalt under disse opp til kt.-20. 

 

2.3 Bygging  

Stålrørspeler under landkar rammes med pelerigg på utlagt steinfylling. Stålrørspeler i 
sjøfundamenter rammes fra pelerigg på lekter. Steinfyllinger bør legges ut en stund før 
oppstart av brubyggingen for å redusere mulige setninger i fylling og underliggende 
løsmasser. 

Det ligger til rette for at ståltrauene i overbygningen prefabrikkeres i 3 store elementer og 
løftes på plass med stor sjøkran. Det er antatt riggområde på begge sider av kryssingen, med 
hovedrigg på fastlandsida der det er vegadkomst og flate arealer.  

Betong til fundamenter og overbygning frembringes enten via eget blandeanlegg på land eller 
via betongbiler på flåter som taues over sundet. 

 

2.4 Kostnadsoverslag 

Kostnadsoverslag av entreprisekostnad er basert på en kvalifisert ekstrapolering av nyere 
bruer av samme type som Gryllefjordbrua (pris juli 2012), Nesbrua (pris okt.2011) og 
Kveøybrua (pris 2007). I denne ekstrapoleringen inngår også en prisjustering av disse bruene 
fram til mars 2014.  

Navn Lengde Bredde Entr.kost. Prisjust. Entr.k.just. Enhetspris Enhetspris 

 m m mill.kr % mill.kr kr/m kr/m2 

Gryllefjord 315 9.82 125 4 130 413.000 42.030 

Nesbrua 220 10.0 60 7 64.2 293.000 29.200 

Kveøybrua 370 6.0 77 25 96.3 260.140 43.360 

 

Gryllefjordbrua er den som ligner mest på foreslått bruløsning til Hamnøya. Kveøybrua er en 
enfelts bru, mens Nesbrua har grunn fundamentering av hovedfundamenter. Markeds-
situasjonen har også vært urolig i perioden. På dette grunnlaget velges det å benytte en m2-
pris som ligger tett på Gryllefjord, med 42.000 kr/m2 som entreprisekostnad. Tilhørende m-
pris blir da 420.000 kr/m. 

 

Sammenstilling av kostnadselementer er vist i etterfølgende tabell. 
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Brukostnader Enh Mengder Enhetspris Totalsum
Samvirkebru m 260 420 000 109 200 000

Steinfylling i søyleakser m3 16 000 100 1 600 000

Sum tekniske brukostnader 110 800 000

+Diverse uforutsett 10 % 11 080 000

SUM  ENTREPRISEKOSTNAD ekskl. mva 121 880 000

+Plan, Prosjektering, grunnundersøkelser og byggeledelse 12 % 14 625 600

+Grunnerverv med mer RS 0

+Usikkerhet knyttet til plan/prosjekt 15 % 18 282 000

Estimert totalkostnad ekskl. mva 154 787 600

+MVA 25 % 38 696 900

Estimert totalkostnad inkl. mva 193 484 500

Kr/løpemeter bru m 260 744 171

KOSTNADSOVERSLAG Bru til Hamnøya

Samvirkebrumed spennvidder  80+100+80=  260m

Pelefundamenter i sjøen i to søyleakser.
Utlegging av løsmassefylling i søyleaksene.

Tilstøtende vegfyllinger ikke inkludert.
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2.5 Alternativer  

Dersom det viser seg at det er relativt grunt til fjell i brulinja, kan det være mulig at en 5-
spenns betongbru med kassetverrsnitt også kan være konkurransedyktig på pris. 

Dersom det framkommer restriksjoner på steinfyllinger i sundet grunnet 
gjennomstrømmingsareal eller grunnforhold, kan det bli behov for større brulengde. Vi antar 
at det fortsatt er en kassebru som er mest aktuell, og fortrinnsvis en samvirkebru.  

 

2.6 Behov for supplerende grunnlag før neste planfase 

- Ønsket vegføring på land på begge sider av sundet bør vurderes nærmere, da 
bruløsningen er litt fleksibel mht sideforskyving av linja og horisontalkurvatur på 
land. 

- Grunnundersøkelser på land og i sjøen for nærmere vurdering av riktig 
fundamenteringsløsning. 

- Vurdering av nødvendig gjennomstrømningsareal. Er vist utfylling OK, eller kan 
sundet fylles igjen enda mer? 

- Skipspåkjørsellast bør vurderes nærmere basert på estimert båttrafikk i sundet etter 
etablering av bru. 
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VEDLEGG  1. Flyfoto av brutraseen over Vevelstadsundet til Hamnøya (til venstre) 
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VEDLEGG  2.  Oversiktskart Hamnøya - Alstahaug 


