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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 Trosundet med en bruforbindelse. Brua er en del av en fergefri 
forbindelse av Kystriksveien Fv.17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. 

Det er tatt utgangspunkt i en kryssing øst-vest av Trosundet fra Månklubben på Rødøya til nordre del av 
Mindlandet. Topografien favoriserer ei typisk skråstagbru på denne linja, da et hovedspenn på 500 m er 
godt innen rekkevidde for ei skråstagbru, samt at det er ønskelig med relativt lange sidespenn inntil 
tårna. 

Foreslått bruutforming er ei skråstagbru med spennvidde 500 meter, og med total lengde 1225 m. 
Østre tårn og sidespenn fundamenteres på tørt land, vestre tårn og sidespenn fundamenteres på relativt 
grunt vann (10-15 m dybde). 

Basert på priser hentet fra entrepriser fra tilsvarende arbeider i ulike deler av landet og utlandet er 
entreprisekostnaden estimert til 671  mill. kr. Teknisk kostnadsoverslag baseres på beregnede 
mengder for de sentrale prosesser og enhetspriser på disse. 

 

Skisseprosjektet er ikke optimalisert med hensyn på: 

 Veggeometri 

 Terrengtilpasning 

 Estetiske tiltak  

 Fundamentplassering 

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 Trosundet med en bruforbindelse. Brua er en del av en fergefri 
forbindelse av Kystriksveien Fv.17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen.  

Det er tatt utgangspunkt i en kryssing øst-vest av Trosundet fra Månklubben på Rødøya til nordre del av 
Mindlandet. Topografien favoriserer ei typisk skråstagbru på denne linja, da et hovedspenn på 500 m er 
godt innen rekkevidde for ei skråstagbru, samt at det er ønskelig med relativt lange sidespenn inntil 
tårna. Ei hengebru er teknisk mulig, men ugunstige forhold for kabelforankringer i vest gjør 
hengebrualternativet økonomisk uaktuelt . Foreslått linjeføring medfører at vegen må gå på noen 
kortere sjøfyllinger på relativt grunt vann vest for brua. 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 Arne Munz 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  

 

Figur 1: Kartutsnitt Trosundet 
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1.3 Vegstandard 

Følgende data er antatt:  

Vegklasse :   HØ1, øvrige hovedveger 

ÅDT :   2000 

Dimensjonerende hastighet :  80 km/t 

Gang og sykkelbane :  Adskilt gang og sykkelbane med delerekkverk 

 
I henhold til Statens vegvesens håndbok 017 blir da : 

Feltbredde :  3.0 m  

Skulderbredde :  0.75 m  

Vegbredde :  7.5 m 

Fortausbredde:  3.0 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. I dette skisseprosjektet er det valgt å benytte en 
bredde på 100 m. 

Skipspåkjørsel er ikke vurdert spesielt i denne fasen av prosjektet, da Trosundet ikke trafikkeres av 
særlig mange eller store båter. Fundamentstørrelse bestemt av egenvekt og vind vil trolig være mer enn 
tilstrekkelig også for eventuell skipspåkjørsel på hovedfundament i akse 6. Hovedfundamentene er 
robuste konstruksjoner som vil ha stor kapasitet mot skipspåkjørsel. De kan i tillegg utstyres med 
fjellankre etter behov samt fendersystemer.  

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 for tårn er berg med liten eller ingen overdekning av løsmasser. 
Det er antatt god fjellkvalitet. For sidespennsfundamenter kan det være en del løsmasser over berg. 

For neste planfase anbefales det nærmere kartlegging av grunnforhold for hovedfundamenter og 
sidespennsfundamenter. Trosundet gir mange muligheter, og en bedre kartlegging av sjøbunn og 
berggrunn vil gi et langt sikrere grunnlag for valg av optimal bruutforming og plassering. 
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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. 

Alstadhaug kommune. 

Vref = 30 m/sek. 

Terrengkategori II er antatt. 

Plasseringen fra Månklubben på Rødøya til nordre del av Mindlandet kan medføre at parametrene over 
ikke er typiske for brustedet. Dette bør vurderes av vindekspert i senere fase, eventuelt i kombinasjon 
med stedlig vindmåling over en viss periode. 

 

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 og utlandet, 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 fyllinger ved landkar 

Teknisk kostnadsoverslag baseres på justering av priser for forprosjekt for skråstagbru over 
Dalsfjorden. Mengder er justert og priser er oppjustert til 2014 priser. Beregnede mengder for de 
sentrale prosesser og enhetspriser på disse. Antall prosesser er relativt høyt, noe som gjør at et påslag 
for diverse uforutsett kan begrenses. Dette er satt til 10% av totalkostnaden. 

Enhetsprisene er også basert på tidligere relevante prosjekter i Norge, for eksempel Hardangerbrua, 
Hålogalandsbrua og Smaalenene bru, korrigert for prisøkning. Dette er også tall som er anvendt på 
tilsvarende skisseprosjekter som Aas-Jakobsen har deltatt på for Statens vegvesen i det seneste, blant 
annet KVU E39 Aksdal-Bergen, KVU E39 Skei-Ålesund, KU/KDP E6 Moelv-Biri (Mjøsbrua), 
Mulighetstudie E39 Kryssing av Sognefjorden og Bru over Ytre Nordfjord – Skisseprosjekt. 

 

Følgende sentrale enhetspriser nevnes: 

Plasstøpt betong, unntatt tårn:  2000,-/m3 

Plasstøpt betong, tårn:   2200,-/m3 

Prefabrikkerte senkekasser, totalt: 25.000,-/ m3 betong 

Forskaling:   1000,-/m2 

Armering:   15.000,-/tonn 
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Hengebrukabel:   80.000,-/tonn 

Skråstag m/forankringer:  140.000-/tonn 

Avstivningsbærer:  60.000,-/tonn 

 

Som riggpåslag på øvrige poster er valgt 25%. 

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 Generelt  

Skråstagbru er en bruløsning som er aktuell for den gitte spennvidden. Både internasjonalt og i Norge er 
skråstagbruer konkurransedyktig med hengebruer av denne størrelsen. I tillegg er skråstagbru ofte 
foretrukket av estetiske årsaker. Det er nå noen år siden en stor bru av denne typen ble bygd i Norge, 
men flere mindre er under bygging eller under prosjektering, 

De lengste hovedspennene for denne brutypen i verden og i Norge er som følger: 

Verdens lengste spenn 
Rang-
ering 

Navn Sted 
Hoved-
spenn 

Fullført

 

[1] Sutong Bridge Shanghai, Kina 1099m 2007 

 

[2] 
Stonecutters 
Bridge 

Hongkong 1013m 2008 

[3] Tatara Bridge 
Seto Inland Sea, 
Japan 

890m 1999 

[4] Normandie Bridge Frankrike 856m 1995 
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Norges lengste spenn 
Rang-
ering 

Navn Sted 
Hoved-
spenn 

Fullført

[1] Skarnsundet bru Nord-Trøndelag 530m 1991 

[2] Helgelandsbrua Nordland 425m 1990 

[3] Grenlandsbrua Telemark 305m 1996 

[4] Nordhordlandsbrua Hordaland 172m 1994 
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2.2 Teknisk beskrivelse av løsning  

 

Generelt 

Bruas horisontallinje er plassert med tanke på å få et kortest mulig hovedspenn, samt å oppnå 
fundamentering av tårn på berg. Brua består av en skråstagbru med 500 meter hovedspenn og total 
lengde 1225 m. På Rødøysida i øst kan alle fundamenter for tårn og sidespenn plasseres på tørt land, 
mens det mot Mindlandet i vest vil måtte fundamenteres på 10-15 m sjødyp. Det er usikkert om det kan 
være løsmasser av betydning over berg i sjøen, men for hovedfundamentet i akse 6 er det antatt liten 
eller ingen løsmasseoverdekning. Dette er sannsynlig etter en vurdering av sjøbunnstopografien. 
Sidespennsfundamentene i vest må muligens fundamenteres på stålrørspeler dersom det skulle være 
mye løsmasse over berg. Dette er noe fordyrende, men ikke av vesentlig betydning. 

Brubanen for skråstagbrua består av et kassetverrsnitt i betong eller stål/betong samvirke, med plass for 
to kjørefelt og en separat gangbane. Det samme gjelder sidespennene, men tverrsnittet vil trolig avvike 
litt fra hovedbrua. Linjepålegget er tilpasset et seilløp på 30x100 m. 

En skisse av brua er vist under. 

 

 

Figur 2: Skisse oppriss 

 

 

Figur 3: Skisse plan (NB: kartet er orientert mot nord, og akseretningen er snudd i forhold til fig.2) 
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Tårn 

Det er i forprosjektet vist et diamantformet tårn. Denne formen er valgt hovedsakelig på grunn av 
estetiske årsaker. Et alternativ er å benytte et ”H” tårn. Tårnbenene er slakkarmerte, 
stagforankringssonen i toppen av tårnet er antatt spennarmert for å overføre krefter fra hovedspennstag 
til stag i sidespenn. Denne løsningen er benyttet for Nordhordlandsbrua og for Helgelandsbrua. Ett 
alternativ er å benytte en samvirkeløsning, stålkasser med utenpåliggende betong. Denne løsningen er 
benyttet på Grenland bru.  

Planumsrigelen er spennarmert. 

 

Figur 4: Skisse tårn alternativ 1 
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Stag 

Den mest vanlige løsningen internasjonalt i dag, er å benytte parallelle spenntau i bunter.  Som 
korrosjonsbeskyttelse planlegges det med forsinking av trådene, plaststrømpe utenpå de individuelle 
tauene og beskyttelsesrør utenpå bunten. 

Stagene er planlagt spent opp i fra tårnet. Hvis de skal spennes opp i fra brubanen og forankringene må 
sidespennsforankringene utformes noe annerledes enn planlagt.  

De mest benyttede stagsystemene i dag har egne patenterte dempere i forankringene for å forhindre 
stagsvingninger. For de lengste stagene vil det sannsynligvis være behov for dette.  

Brutverrsnitt hovedspenn 

Det er foreløpig valgt å vise et samvirketverrsnitt, ståltrau med brudekke i lettbetong. Dette tverrsnittet 
er svært stabilt for vindlaster for denne spennlengden. Samme tverrsnitt ble benyttet på Grenland bru. 
Det er på tegningene vist et tradisjonelt betongdekke men et elementdekke vil sannsynligvis være å 
foretrekke på grunn av problemet med å fjerne forskaling. Et slikt elementdekke bør monteres i samme 
syklus som ståltverrsnittene. Bruk av prefabrikkert dekke vil ikke ha noen stor kostnadsmessig 
betydning. 

Et alternativ er å benytte et samvirketverrsnitt bestående av platebærere i stål og betong dekke. Dette 
tverrsnittet er noe rimeligere, men er noe mindre vindstabilt samt at det har noe dårligere 
bestandighetsmessige egenskaper. 

 

Figur 5:Skisse brutverrsnitt 
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Brutverrsnitt sidespenn 

Det er for sidespennene benyttet det samme tverrsnittet som i hovedspennet. 

Brutverrsnitt viadukter 

Det er antatt i prinsippet det samme tverrsnittet som for hovedspennet, men med normalbetong i 
bruplata.  

Fuger og lagre 

Det er behov for store fuger i hver ende av brua. Dette vil typisk være flerelementfuger, eksempelvis 
slike som de som er montert på Drammensbrua. Det er behov for lagre mellom tårn og brutverrsnitt i 
akse 5 og 6 samt i de korteste søylene i viaduktene. Dette på grunn av de store bevegelsene mot endene 
av brua fra temperatur, kryp og svinn. 

Utstyr 

Tårnet er planlagt med heis og trapp opp til forankringssonen til stagene. I forankringssonen er det kun 
plass til leider. 

 

2.3 Beregninger 

Det er i utgangspunktet anvendt erfaringstall fra tilsvarende bruer, først og fremst Grenlandsbrua og 
Helgelandsbrua. Det er utført forenklede beregninger av stagtonnasjen. Det er også benyttet beregninger 
og mengder i fra forprosjekt for Dalsfjordbrua (alternativ skråstagbru med 520 m spenn) utført i 2008. 

 

2.4 Bygging  

Hovedbrua bygges med balansert utkraging fra tårnene. Elementer på ca 23 m lengde heises opp fra 
sjøen ved hjelp av en kran stående på tuppen av utkragerne. Betongplata fraktes enklest på lekter som 
elementer og monteres foran krana før framkjøring av krana.  Del av sidespenn mellom akse 5 og 4 som 
går over land må antageligvis heises inn i fra sjøen med stor kran og midlertidig legges opp på 
hjelpestøtter.  

Det antas at anleggsveg er ferdigstilt til begge landkar. Viaduktene kan da settes sammen på land og 
lanseres ut.  

Betong til fundamenter, tårn og viadukter frembringes enten via eget blandeanlegg på land eller via 
betongbiler på flåter som taues over sundet. Tårnene bygges med klatreforskaling eller glideforskaling. 

 Fundamenter i sjøen akse 6-10 antas å bli utført som senkekasser dersom det er liten eller ingen 
løsmasseoverdekning over berg. Med mye løsmasser i akse 7-10 kan det bli aktuelt å benytte 
pelegrupper med stålrørspeler i stedet, noe som antas litt dyrere. Fundamenter akse 2-5 antas å støpes 
direkte på berg på land med lite eller ingen løsmasse over. 
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2.5 Kostnadsoverslag  

Kostnadsestimatene er basert på kjente lm-priser eller mengdeberegninger av hvert 
konstruksjonselement i henhold til beskrivelsen i punkt 1.7. For de enkelte prosessene, se vedlegg. 

Sammenstilling er vist i tabellen under. 

 

 

Brukostnader Enh Mengder Enhetspris Totalsum
Skråstagbru m 920 422 226 388 448 000

Viadukt Rødøya, på land m 130 270 000 35 100 000

Viadukt Mindlandet, i sjøen m 175 340 000 59 500 000

Landkar stk 2 2 500 000 5 000 000

Sum tekniske brukostnader eks. rigg og drift 488 048 000

+Rigg og drift 25 % 122 012 000

Sum tekniske brukostnader inkl. rigg og drift 610 060 000

+Diverse uforutsett 10 % 61 006 000

SUM  ENTREPRISEKOSTNAD ekskl. mva 671 066 000

+Plan, Prosjektering, grunnundersøkelser og byggeledelse 12 % 80 527 920

+Grunnerverv med mer RS 0

+Usikkerhet knyttet til plan/prosjekt 15 % 100 659 900

Estimert totalkostnad ekskl. mva 852 253 820

+MVA 25 % 213 063 455

Estimert totalkostnad inkl. mva 1 065 317 275

Kr/løpemeter bru m 2 150 495 496

KOSTNADSOVERSLAG Rødøya‐Mindlandet

Skråstagbru med spennvidder= 210m+500m+210m = 920m
+ viadukter på  130m i øst og 175m i vest

Tilstøtende veg og sjøfyllinger er ikke inkludert.
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2.6 Alternativer  

Sundet mellom Trolandet/Rødøya og Mindlandet har mange holmer, skjær og grunner som peker seg ut 
som mulige fundamenteringssteder for langspennsbruer. Vi har vurdert alternative veglinjer både nord 
og sør for den viste linja, men ikke funnet noen som kan tilby en rimeligere bruløsning enn den vi har 
presentert. Disse alternativene er derfor ikke vurdert nærmere her. 

Andre bruplasseringer kan det likevel være verdt å vurdere i neste fase, dersom en annen plassering av 
veglinja er vesentlig gunstigere for vegkostnader eller tilknytning til øvrige kryssinger. 

 

2.7 Behov for supplerende grunnlag før neste planfase 

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

- Skipspåkjørsellast bør vurderes nærmere basert på estimert båttrafikk i sundet etter etablering av 
bru, for aksene 6-10. 

- Vindmålinger bør vurderes utført før en kommer til detaljprosjekteringsfasen.
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Vedlegg 1:  Skisser og kart 
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Vedlegg 2:  Kostnadsoppsett 
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