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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 Lauvsundet med en bruforbindelse mellom Lauvøya og 
Skorpa. 

Med de antatte grunnforhold og forutsetninger er en FFB-bru i betong vurdert som den mest 
aktuelle bruløsningen, med fundamentering direkte på berg. Brua er utformet som en 5-spenns 
bru med spennviddene 40+87+160+87+40 = 414 m, med hovedfundamentene plassert på 
berg i sjøen på grunt vann. 

Basert på nyeste bruer av samme type er entreprisekostnaden estimert til ca 160 mill.kr, 
inkludert et påslag for uforutsett på 10%. Beløpet inkluderer ikke steinfyllinger ved landkar 
eller tilstøtende veg. 

 

Skisseprosjektet er ikke optimalisert med hensyn på: 

 Veg-geometri 

 Terrengtilpasning 

 Fundamenteringsmetode 

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 Lauvøysundet med en bruforbindelse mellom Lauvøya og 
Skorpa. Dette inngår som en del av prosjektet "KVU Fv17 Helgeland" (KVU= Konsept-valg-
utredning). 

Vi har tatt utgangspunkt i en kryssing av sundet helt på nordøstre ende av Lauvøya, der 
korteste avstand over sundet til Skorpa er ca 200 m. I forhold til forutsetningene antas det at 
en symmetrisk FFB-bru i 3 spenn med fundamentering direkte på berg er den mest aktuelle 
bruløsningen. For å redusere tilstøtende vegfyllinger og av estetiske grunner benyttes i tillegg 
et viaduktspenn i hver ende, - totalt 5 spenn. Løsningen medfører en tunnel på 600-700 m i 
nord gjennom Skorpa. Alternativ plassering av bru 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 Fv17 Helgeland er Jørn Sørvig, og kommunikasjonen i prosjektet har 
gått mot han og Kurt Solaas. 

 

1.2 Grunnlag, kart 

 

Figur 1: Kartutsnitt Lauvøysundet (fra Kystverket) 
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Figur 2: Oversikt Lauvøya og Skorpa 
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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 30 m høyde over HAT i en bredde på 60 m. 

Skipspåkjørsel er ikke vurdert som kritisk i denne fasen av prosjektet, da vist utforming med 
mye større seilingsbredde enn forlangt, samt sjøfundamenter på meget grunt vann 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 for hovedfundamentene er berg med sannsynlig liten eller 
ingen løsmasseoverdekning. Dette er også antatt for sidespennsfundmentene, men her er det 
mer usikkert, og i verste fall kan det bli så mye løsmasse over berg at det må benyttes peler. 

Det er antatt videre at vegen fram til landkar utføres på relativt små steinfyllinger på hver side 
av sundet, og at vegen i nord kort etter landkar dukker inn i en tunnel på 600-700 m gjennom 
Skorpa. Største sjødybde i midtspennet er ca 75 m. 

For neste planfase anbefales det nærmere kartlegging av grunnforhold for alle fundamenter. 
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1.6 Vindklima 

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

Dønna kommune. 

Vref = 30 m/sek. 

Terrengkategori II er antatt (tvers på brua). 

Ferdig bru antas ikke å være spesielt sårbar for vind. I byggefasen vil den være sårbar for vind 
før sammenkobling av FFB kragarmer. Avstiving for vind/svingninger bør vurderes spesielt, 
og fase med lange kragarmer og sammenkobling eventuelt tilpasses sommerhalvåret. 

 

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 Tverlandsbrua, Sandsfjordbrua og Dolmsundbrua. I denne 
ekstrapoleringen inngår også en prisjustering av disse bruene fram til mars 2014. Videre 
inkluderes et påslag for 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 fra nordøstre hjørne av Lauvøya og nesten rett nord 
mot Skorpa. Ut fra sjøkartet framgår det tydelig at bru/fyllingslengde her blir kortest, og 
dypålen i sundet smalest. Vi tenker oss at hovedfundamentene plasseres på berg i sjøen på 
grunt vann, der vi ut fra topografi og koter vurderer at det er bart berg eller minimal løsmasse-
overdekning. Brua føres så langt innover hver av øyene at vegfyllinger ved landkarene ikke 
blir for dominerende. En konstant horisontalkurve på brua vil medføre best terrengtilpasning. 
Like nord for brua vil vegen gå inn i tunnel på 600-700 m på Skorpa. 

Med en 5-spennsløsning som vist i figur 2, kommer også spennviddene i et område som en 
tradisjonell FFB-bru egner seg for teknisk og økonomisk, og denne brutypen velges derfor 
som hovedalternativ i dette skisseprosjektet. Dette er en brutype som det har blitt bygget mye 
av i Nordland gjennom de siste 50 år. 

 

2.2 Teknisk beskrivelse av løsning  

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

 

 

Figur 3: Skisse av bru i oppriss 

Brua tenkes utformet som en symmetrisk 5-spenns FFB-bru med spennviddene 
40+87+160+87+40=414 m. Overbygningen utføres med et betongkassetverrsnitt med 
varierende høyde. Bruplatebredden inkludert tofelts veg, fortau og rekkverksrom blir 10.0 m. 
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Tårna på hovedfundamentene utføres med kassetverrsnitt i betong, sidespennsøylene utføres 
som massive skivesøyler. Bruoverbygningen er monolittisk forbundet med tårn og søyler, og 
plasseres på lagere på landkar. Dilatasjonsfuger benyttes mellom overbygning og hvert 
landkar. 

Brua fundamenteres direkte på berg i alle akser. Det kan i neste fase eventuelt vurderes å 
benytte peler under landkar. Det kan være mulig å tenke seg en reduksjon av hovedspennet 
ved å trekke hovedfundamentene ut på dypere vann, men dette vil ikke føre til en kortere 
totallengde med mindre landkarfyllingene tillates å bli ført nærmere sundet. Dette er en 
optimalisering som utsettes til neste fase. 

 

2.3 Bygging  

Hovedfundamenter på berg i sjøen på grunt vann antas utført med undervannsstøp. 
Fundamenter for viaduktsøyler antas foreløpig å bli utført med tørrstøp. Tårn og søyler kan 
utføres med glideforskaling eller klatreforskaling. Overbygningen utføres i hovedsak i 5 m 
seksjoner etter fritt frambyggmetoden med vektsymmetri om hvert tårn. Viaduktspennene 
inntil hvert landkar utføres med stillas til grunnen. Steinfyllinger under landkar bør legges ut 
en stund før oppstart av brubyggingen for å redusere mulige setninger i fylling og 
underliggende løsmasser. 

Betong til brua antas produsert av eget blandeanlegg ved brustedet. 

 

2.4 Kostnadsoverslag 

Kostnadsoverslag av entreprisekostnad er basert på en kvalifisert ekstrapolering av nyere 
bruer av samme type som Tverlandsbrua (pris våren 2011), Sandsfjordbrua (pris våren 2013) 
og Dolmsundbrua (pris våren 2013). 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 

Tverland 670 23.5 265 10 292 436.000 18.550 

Sandsfjord 580.5 10.0 236.3 2 241 415.200 41.500 

Dolmsund 463.2 12.0 175.5 2 179 386.500 32.200 

 

Dolmsundbrua (hovedspenn 190m) er den som ligner mest på foreslått bruløsning over 
Lauvøysundet. Tverlandsbrua er en 4-felts bru med kostbar sjøfundamentering, mens 
Sandsfjordbrua har et betydelig større hovedspenn (290m). Markeds-situasjonen har også 
vært urolig i perioden. På dette grunnlaget velges det å benytte en m2-pris som ligger nærmest 
og noe over Dolmsundbrua, med 35.000 kr/m2 som entreprisekostnad. Tilhørende m-pris blir 
da 350.000 kr/m. 
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Sammenstilling av kostnadselementer er vist i etterfølgende tabell. 

 

 

 

Brukostnader Enh Mengder Enhetspris Totalsum
FFB-bru m 414 350 000 144 900 000

Steinfylling i landkarakser m3 0 100 0

Sum tekniske brukostnader 144 900 000

+Diverse uforutsett 10 % 14 490 000

SUM  ENTREPRISEKOSTNAD ekskl. mva 159 390 000

+Plan, Prosjektering, grunnundersøkelser og byggeledelse 12 % 19 126 800

+Grunnerverv med mer RS 0

+Usikkerhet knyttet til plan/prosjekt 15 % 23 908 500

Estimert totalkostnad ekskl. mva 202 425 300

+MVA 25 % 50 606 325

Estimert totalkostnad inkl. mva 253 031 625

Kr/løpemeter bru m 414 611 188

KOSTNADSOVERSLAG Bru Lauvøya ‐ Skorpa

FFB‐brumed spennvidder  40+87+160+87+40=  414m

Hovedfundamenter på fjell på grunt vann i sjøen i to tårnakser.
2 sidespennsfundamenter på fjell  på land.

Tilstøtende vegfyllinger er ikke inkludert.
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2.5 Alternativer  

Supplerende grunnundersøkelser kan medføre flytting av hovedfundamenter og linje på vist 
løsning over Lauvøysundet, men de vil neppe medføre endring i totallengde eller brutype. 

Dersom vist linjeføring over Lauvøya og Skorpa som vist på figur 2 av uforutsette grunner 
blir vurdert som uønsket, er det en mulighet for en alternativ linje fra Lisslauvøya over 
Storbukkholmen til Skorpa. Dette alternativet krever ingen tunnel på Skorpa, men det vil 
medføre mer fylling og brufundamentering i sjøen. Videre vil det medføre ei større bru og 
antatt større kostnad enn vist bruløsning. Totalt sett kan denne alternative linja likevel vise 
seg interessant, og det tilrås at den vurderes nærmere i neste fase. Dette forutsetter at det også 
gjøres grunnundersøkelser for denne linja. 

 

2.6 Behov for supplerende grunnlag før neste planfase 

- Ønsket vegføring på land bør vurderes nærmere, da bruløsningen er litt fleksibel mht 
sideforskyving av linja. 

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

- Vurdering av tillatt størrelse på landkarfyllinger. Er vist utfylling OK, eller kan 
fyllinger trekkes enda mer mot sundet og dermed redusere total brulengde? 

- Skipspåkjørsellast bør vurderes nærmere basert på estimert båttrafikk i sundet etter 
etablering av bru, eventuelt om den kan vurderes som uaktuell pga grunt vann. 
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VEDLEGG  1.  Flyfoto av brutraseen fra Lauvøya (nederst) til Skorpa 
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VEDLEGG  2.  Oversiktskart Sandnessjøen - Dønna 


