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1 Innledning 
På oppdrag fra Planseksjonen i Region vest har Vegdirektoratets bruseksjon, kontor 
for bru-utvikling, utarbeidet en mulighetsstudie for hengebru over Nordfjorden.  

Mulighetsstudien skal danne grunnlag for kommunedelplan for kryssing av 
Nordfjorden. I mulighetsstudien er det lagt vekt på å finne gode plasseringer av 
aksene til brua og beregne de statiske og dynamiske egenskapene til brua. Dette vil 
si at massen og stivheten av bruas hovedelementer er beregnet med stor grad av 
nøyaktighet. Videre er det beskrevet hva som må gjøres i neste planfase for å avdekke 
problemer, som potensielt kan stoppe prosjektet. Detaljeringsnivået tilsvarer det som 
kreves til en kommunedelplan (± 25 % i kostnader). 

Hengebrua har en utforming som er lik flere andre norske hengebruer. Med et 
hovedspenn på 1555 m er den er noe lengere enn Hardangerbrua, men kortere enn 
hengebru over Julsundet, som er vist i et ferdig gjennomarbeidet forprosjekt. I 
denne rapporten er bærekabelen dimensjonert med rimelig stor nøyaktighet. 
Dimensjonen til bærekabelen er viktig for å beregne bruas statiske og dynamiske 
virkemåte. Størrelsen på avstivningsbæreren er styrt av nødvendig torsjonsstivhet 
for å oppnå stabilitet i sterk vind. Øvrige elementer i brua er skalert i forhold til 
lignende hengebruer. 

Mulighetsstudien for hengebru over Nordfjorden er utført i henhold til Statens 
vegvesens håndbok N400 Bruprosjektering, 2015. De fleste beregningene er gjort 
for hånd. Programmet «Alvsat» benyttes til å beregne egensvingeformer/-perioder. 

Det er valgt dimensjoneringsklasse H5 med ett kjørefelt og ett forbikjøringsfelt i 
hver retning. Det er forsøkt med smalere brutverrsnitt, men for at brua skal være 
tilstrekkelig stabil ved høye vindhastigheter er det er nødvendig med en viss bredde 
for å få en tilstrekkelig torsjonsstiv avstivningsbærer. Med den valgte løsningen får 
prosjektet forbikjøringsfelt, samt mulighet for en kryssløsning på nordsida av 
fjorden. Et alternativ for å øke torsjonsstivheten til kassen er å øke høyden, men 
stålmengden (kostnaden) blir omtrent den samme og man får ikke gevinsten med 
forbikjøringsfelt og mulig kryssløsning. 

Det er ikke besluttet om det skal være et kryss på nordsida av fjorden (Svarstad). 
Det har for øvrig ingen betydning for hengebrua og mulighetsstudien om det er 
kryss eller ikke. Den eneste konsekvensen er at det blir flere viadukter med et kryss 
på nordsida.  
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Mulighetsstudien baserer seg i hovedsak på at det ikke er gang- og sykkelveg, men 
vedlegg A beskriver konsekvensene av å inkludere gang- og sykkelveg. 

Det har vært en dialog med Kystverket, og seilingsløpet er satt til 400  75 meter. 
Seilløpet er sentrisk i hovedspennet. 

Det vil bli utarbeidet en egen geologisk rapport til kommunedelplanen. Det er gode 
bergmasser i området, men en kartlegging av sprekker vil kreve kjerneboringer. 
Dette er ikke nødvendig å utføre til kommunedelplan, men må utføres i neste fase 
av prosjektet. 

Vindmålinger på brustedet må igangsettes i neste fase av prosjektet. Det er lite 
trolig at det har store konsekvenser for brua, men det er viktig som grunnlag for 
byggearbeidene. 

Seksjonsmodellforsøk i vindtunnel må igangsettes i neste fase av prosjektet. I denne 
mulighetsstudien er det benyttet resultater fra seksjonsmodellforsøk utført på 
Hardangerbrua og hengebru over Julsundet.  

2 Konstruksjonsbeskrivelse 
Hengebrua krysser Nordfjorden mellom Svarstad (nord) og Frøholm (sør) i Stryn 
kommune. Hengebrua - får et hovedspenn på 1555 m og viadukter på henholdsvis 
75 og 130 m. Høyden på seilløpet er 75 m. 

 

Brua utføres med 4 kjørefelt, dimensjoneringsklasse H5 med ett forbikjøringsfelt i 
hver retning. 

Bærekablene bygges opp som luftspunnede kabler. Hengestengene er av typen 
lukkede, spiralslåtte kabler og er plassert med 24 m mellomrom. 
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Avstivningsbæreren utføres som en oppsveiset, lukket stålkasse med ”spisse” 
hjørner. Det er innvendige tverrskott for hver fjerde meter. 

 

Bærekablene som er parallelle, går over tårntopp 
før de spres i en spredesadel (S-punkt) inne i et 
spredekammer. De forankres deretter i en 
forankringskloss (K-punkt). Spennarmering tar 
deretter lasten videre ned i et forankringskammer 
(F-punkt).  

Tårnene utføres i betong og bygges med klatre- eller 
glideforskaling. Tårnene utføres med 3 rigler; 
planumsrigel, midtrigel og topprigel.  

Tårnsadlene utføres i støpestål og betong. Det er ikke 
glidesjikt under sadelen. Vandring av sadelen utføres ved 
at tårnene blir trukket bakover før spinning/trekking av 
bærekablene. 

Viaduktene utføres som plasstøpte betongkonstruksjoner. 

Avstivningsbæreren er fritt opplagt på planumsrigel. Det 
er ingen statisk forbindelse mellom avstivningsbærer og 
viadukt. Avstivningsbæreren er opplagt på pendellager på 
planumsrigel. På den ene siden er den i tillegg fastholdt 
med en demper. Avstivningsbæreren har en 
sidefastholdning til planumsrigel på begge sider.  
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2.1 Akseplassering 

Tårn på begge sider av fjorden er plassert slik at tårnfundamentene kan støpes tørt. 
Det blir fort dypere på begge sider av fjorden, slik at det er lite å spare på å flytte 
fundamentene ut i sjøen.  

Nordsida av fjorden (Svarstad): 
Spredekammeret ligger i et relativt flatt område. Her vil det være god tilkomst for 
utstyr til spinning av bærekablene. Forankringskammeret blir liggende rett på 
oversiden av vegtunnelen. Landkaret blir liggende tett inntil tunnelportalen. Rv 15 
vil bli liggende over tunnelportalen. 

 

Sørsida av fjorden (Frøholm): 
Tårnet blir stående på dagens fv 60. Spredekammeret (bærekabelforankringen) 
ligger oppe i fjellsida på oversida av et bratt stup. Berget flater noe ut i dette 
området, men det er fortsatt bratt. Rasfaren er vurdert av geologer til å være 
akseptabel, men skal utredes mer detaljert i neste planfase. Forankringskammeret 
blir liggende omtrent 30 m lengere ned, og det må etableres en tilkomsttunnel 
enten fra oversiden eller fra vegtunnelen.  Landkaret til viadukten ligger inne i 
tunnelportalen midt i en stupbratt bergvegg.  
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2.2 Utførelse 

På sørsida av fjorden blir tårnet stående på dagens fv 60 og fylkesvegen må derfor 
legges om. Under bygging av brua må fv 60 sikres mot ras og mulig nedfall fra 
arbeidene med tårn, viadukt og tunnel. Dette kan gjøres ved å legge veien i kulvert 
eller å bygge en fjelltunnel forbi stedet. 

Byggegrop for tårnfundament, viaduktsøyler og landkar sprenges ut. Løst overflate-
berg sprenges bort før det etableres ei plan hylle til fundamentene. For å sikre 
stabilitet mot velting i byggetilstand (frittstående tårn), kan det også bli behov for 
injiserte bergforankringer i tårnfundamentet. Landkaret på sørsida av fjorden, som 
ligger oppe i bergveggen, er det mest hensiktsmessig å etablere etter gjennomslag i 
tunnelen. 

Det er mulig å etablere en god adkomst fra land til begge tårnene. De første 
betongstøpene (tårnfundamentene) er store og krever nøye planlegging for å sikre 
kontinuerlig transport av betong. Tårnbeina støpes med klatre- eller glideforskaling. 

 

Figur 1: Hardangerbrua - Støping av tårn med klatreforskaling. Foto: Håkon Matre 
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Viaduktene utføres som plasstøpte konstruksjoner. Disse er ikke tidskritiske på ei 
hengebru. Man må vente til byggingen av tårnene har passert planumsrigel før 
overbygningen kan støpes. Som sagt så vil viadukten på sørsida måtte vente til etter 
at man har fått gjennomslag i tunnelen på grunn av det svært bratte terrenget. 

Spredekamrene må sprenges et stykke ned i berget for å sikre at både 
forankringskloss og spredesadelfundament har anlegg mot berg. På nordsida av 
fjorden er det enkel adkomst. På sørsida av fjorden kan det enten etableres en 
adkomsttunnel fra vegtunnelen, eller det kan etableres en midlertidig adkomstveg 
oppe i fjellsida. Det første er kanskje mest sannsynlig. Begge alternativene er 
krevende og kostbare. Forankringskamrene ligger om lag 30 meter under 
spredekamrene. Det må etableres adkomsttunneler til disse. På nordsida ligger 
forankringskamret like over vegtunnelen. På sørsida vil en adkomsttunnel til 
forankringskloss og spredekammer også gi tilgang til forankringskammer. Fra 
spredekammer og ned til forankringskammer skal det bores hull til spennarmering. 

Spredekamrene, forankringskloss, spredesadelfundament og forankringsplate skal 
så utføres som plasstøpte betongkonstruksjoner. Forankringsplater og stag støpes 
inn, og spennarmering til forankring av bærekabelkraften spennes opp mellom 
forankringskloss og –plate. 

  

Figur 2: Hardangerbrua - Spredekammer. Venstre: Forankringskloss (nederst i bildet) og 
spredesadelfundament (øverst) ferdig støpt. Høyre: Forankringskloss med forankringsplater og –stag. 
Foto: Geir Brekke 
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Bærekabelarbeidene innledes med å montere en såkalt «catwalk», som er 
arbeidsplattformen for kabelmontasjen. Trådene til bærekablene blir levert på kveil. 
Disse trekkes over fjorden som vist på figuren nedenfor. Alternativt kan trådene 
leveres i ferdige bunter med korrekt lengde og 128 tråder i hver bunt. Montasjen 
går da raskere, men det er større risiko for trådbrudd og disse buntene er 
vanskeligere å håndtere på grunn av størrelsen og vekten. Etter at alle trådene er 
trukket på plass (spunnet er egentlig et misvisende begrep), kompakteres de to 
bærekablene til en sirkulær form, fastholdes med vikletråd, og pakkes inn i plast. Til 
slutt monteres et avfuktingsanlegg som sikrer at det ikke danner seg fukt som kan 
lede til korrosjon.  

Etter at bærekablene er på plass monteres øvre hengestangsfester og hengestenger.  

 

Figur 3: Hardangerbrua - Catwalk og spinning av bærekabel. Foto: Geir Brekke 

Samtidig med dette arbeidet produseres avstivningsbæreren i et stålverksted. Her 
produseres avstivningsbæreren i lengder på 40-60 m, overflatebehandles og 
transporteres på båt til brustedet. Avstivningsbæreren heises så på plass enten med 
heiseanordning montert på bærekablene, eller med kranfartøy. 

Til slutt sveises seksjonene sammen, og man er klar til å montere rekkverk og 
asfaltere kjørebanen. 
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Figur 4: Hardangerbrua - produksjon av avstivningsbærer. Foto: Geir Brekke 

 

Figur 5: Hardangerbrua - montering av avstivningsbærer. Foto: Håkon Matre 
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3 Beregningsgrunnlag 
Brueometrien er som vist på oversiktstegning K100. 

Veglinjaskal ha en vertikalradius på R = 20 000 meter, og dette gir 
avstivningsbæreren en pilhøyde på: 

20	000 	 20	000 777,5
,

15,118	m 

Brua har en maksimal stigning på i underkant av 4 % ved tårnene (3,89 %). 

Avstivningsbæreren kan produseres rett og krummes i byggetilstanden ved å påføre 
et moment i hver ende. Krumningen (eller momentet) påføres ved å justere lengden 
av hengestangsparene nærmest tårn. 

Bærekablene har en pilhøyde på L/10 = 155,5 m. Bakstag på sørsida har en nøytral 
vinkel (1/2,5 i stigning), mens bakstag på nordsida har noe brattere stigning for å 
treffe det flate terrengpartiet ved bærekabelforankringen. Dette betyr at man må 
bygge inn noe ekstra bærekabel i dette bakstaget. 

3.1 Stivhet 

Avstivningsbærerens masse- og stivhetsegenskaper: 

 

A = 0,820 m2 (konstruktivt) CW = 15,77 m6 (Hvelvingsparameter) 
I1 = 1,643 m4 E = 210 000 N/mm2 
I2 = 35,37 m4 G = 80 000 N/mm2 ( = 0,3) 
IT = 4,414 m4   
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Horisontal nøytralakse: 2068 mm fra undersiden 
Vertikal nøytralakse: 0 fra senter midtrekkverk 

Skjærsenter:   1699 mm fra undersiden 
    0 mm fra vertikal nøytralakse 

Massesenter:   2488 mm fra undersiden   

Bærekablene er regnet som luftspunnede kabler med trådfasthet 1770 MPa.  
A = 0,320 m2 pr kabelplan i hovedspenn og sidespenn sør 
A = 0,323 m2 pr kabelplan i sidespenn nord 
E = 200 000 N/mm2 

Hengestengene er regnet som spiralslåtte, lukkede kabler med 100 mm diameter 
A = 6990 mm2 
E = 160 000 N/mm2 

3.2 Masse 

Massetetthet stål: 7850 kg/m3 

Avstivningsbærer:  

Langsgående stål 6 436 kg/m 
Tverrskott 1 495 kg/m 
Nedre hengestangsfester 170 kg/m 
Rekkverk m/festeplater 350 kg/m 
Belegning (membran og slitelag) 3 400 kg/m 
Diverse 950 kg/m 
Sum 12 800 kg/m 
Lengde avstivningsbærer 1555 m 
Totalt hovedspenn 19 900 tonn 

 
Bærekabler:  

Masse pr kabelplan* 2 624 kg/m 
Lengde bærekabel i hovedspenn 2  1 596 m 
Tonnasje i hovedspenn 8 376 tonn 
Lengde av kabel i bakstag 2   (302+170) m 
Tonnasje inkl. bakstag 10 821 tonn 

* målt pr. lengdeenhet bærekabel - ikke horisontal projeksjon.  
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Hengestenger, 128 stk:  

Lukket tau 56,2 kg/m 
Total lengde hengestenger ca 7500 m 
Sum hengestenger 500 tonn 
Hengestangshoder 500 kg 
Sum hengestangshoder (64x2x2) 130 tonn 
50 % fordelt langs avstivningsbærer 200 kg/m 
50 % fordelt langs hver bærekabel 100 kg/m 
   
Øvre hengestangsfeste 2 500 kg 
Sum øvre hengestangsfester (64x2) 320 tonn 
Øvre hengestangsfester fordelt per m 100 kg/m 
   
Total masse fordelt langs hver bærekabel 200 kg/m 
   
Total masse av hengestenger med ø. feste 950 tonn 

 

Samlet tonnasje i hovedspenn: 

Avstivningsbærer 19 900 tonn 
Bærekabler 8 376 tonn 
Hengestenger 950 tonn 
Totalt 29 226 tonn 

 

Jevnt fordelt masse langs avstivningsbærer regnes som: 

12 800 kg/m + 200 kg/m = 13 000 kg/m 

Jevnt fordelt masse per kabelplan (per meter langs kabelplanet) regnes som: 

2 624 kg/m + 200 kg/m = 2 824 kg/m 

Massetreghetsmoment 

Avstivningsbærer  447 900 kg m2/m 
Bærekabler   504 000 kg m2/m 
Hengestenger  57 620 kg m2/m 
    
Totalt  1,01·106 kg m2/m 
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3.3 Vindklima 

Vindklima hentes fra NS-EN 1991-1-4 og N400 Bruprosjektering. 
Referansevindhastigheten for Stryn kommune: ,  = 24 m/s 

For brua i permanent tilstand er 10 minutters middelvind og vindkasthastighet gitt i 
tabellen under. Vindhastighetene har en returperiode på 50 år.  

 Vind normalt på brua Vind langs brua 

Høyde z  [m]  [m/s] ( )uI z   [m/s] ( )uI z   

83 36,8 0,13 33,8 0,19 

250 41,3 0,12 38,8 0,16 

 

3.3.1 Aerodynamisk stabilitet 

I N400 pkt. 5.5.3.8 skal kritisk vindhastighet for brua med tanke på stabilitet minst 
være: 

, 600, 500  

          hvor 1,6 

I senter seilløp ligger senter avstivningsbærer ca. på kote +83. 

83, 600, 500 1,12 ⋅ 36,8 41,2	 /  

Krav: 1,6 ∙ 41,2	m/s 65,9	m/s 

Det er fire instabilitetsmekanismer som skal kontrolleres: 

‐ Galloping 
‐ Statisk divergens 
‐ Koblet vertikal- og torsjonsinstabilitet 
‐ Torsjonsinstabilitet 
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3.4 Laster 

3.4.1 Egenvekt 

Egenvekt er som beskrevet i kapittel 3.2. Det er regnet med 80 mm belegning 
(2 kN/m2) i hovedspennet. 

3.4.2 Trafikklast 

Trafikklast regnes i henhold til NA-rundskriv 07/2015 – Trafikklast i håndbok N400. 
Det er regnet med 4 x 9 kN/m for dimensjonering av bærekabelen, 
bærekabelforankringer, og vertikalkraft i tårn. Øvrige elementer dimensjoneres for 
trafikklaster i henhold til NS-EN 1991-2. 

3.4.3 Vindlast 

Formfaktorer og aerodynamiske deriverte fra seksjonsmodellforsøk i vindtunnel fra 
hengebru over Julsundet benyttes i denne mulighetsstudien. Hengebrua over 
Julsundet har svært likt tverrsnitt som hengebrua over Nordfjorden. Resultatene fra 
seksjonsmodellforsøkene er normalisert mot tverrsnittets høyde og bredde slik at de 
enkelt kan benyttes her. 

3.4.4 Temperaturlast 

Temperaturlast gir små lastvirkninger på hengebruer og inkluderes ikke i 
mulighetsstudien. 

3.4.5 Andre laster 

Jordskjelv gir små lastvirkninger på hengebruer og inkluderes ikke i 
mulighetsstudien. Skipsstøt er ikke relevant for tårn som står på land. Et eventuelt 
støt mot avstivningsbærerens underside vil kun gi lokale skader, som er mulig å 
utbedre. Skipsstøt medfører derfor ingen fare for kollaps av brua. Påkjøring fra 
kjøretøy er kun relevant for hengestenger. N400 setter krav til dimensjonering av 
brudd i ei hengestang.  



16 
 

4 Håndberegninger 
Jevnt fordelt vekt av avstivningsbærer inkl. hengestenger er   

13	000
kg
m
∙ 127,5	kN/m 

Jevnt fordelt vekt for hver bærekabel inkl. hengestenger og -feste er   

2	824
kg
m
∙ 27,7	kN/m 

Trafikklasten regnes som     

4 ∙ 9	kN/m 36	kN/m 

Øvrige laster bidrar lite til lastvirkning i bærekablene. Dimensjonerende last i 
bærekablene beregnes i henhold til N400 pkt. 13.2.1 som: 

1,15 ∙ 1,05 ∙ 127,5	kN/m	 2	∙	1,026	∙	27,7	kN/m 	 	1,35	∙	36	kN/m 271,2	kN/m 

*Laster fordelt langs kabelen ikke langs brua, korrigeres med 1,026 

Dimensjoneringen av bærekabelen kontrolleres med enkel håndberegning. For en 
jevnt fordelt last på kjørebanen kan horisontalstrekket i bærekabelen uttrykkes ved: 

8
 

Største kabelkraft uttrykkes da ved: 

cos
 

der  er bærekabelens stigningsvinkel ved tårntopp  

Med 21,8° fås en kraft i bærekabelen på: 

1
cos

∙
8

1,077 ∙
271,2 ∙ 1555
8 ∙ 155,5

5,68 ∙ 10 	kN 2,84 ∙ 10 	kN	per	kabelplan 

Vertikal kraft i tårntoppen blir da: 

2 ∙
2
∙ tan

271,2 ∙ 1555
8 ∙ 155,5

∙ tan 21,8° 2,11 ∙ 10 	kN	per	kabelplan 
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5 Kabelsystem og sadler 

5.1 Bærekabel 

Bærekabelen er bygget opp av parallelle tråder som blir spunnet på stedet. 
Trådfastheten settes til 1 770 N/mm2. Kabelarealet antas til 0,32 m2 per kabelplan. 
Dette gir en kapasitet på: 

1,5
0,32 6 ∙ 1770

1,5 ∙ 1,2
3,15 ∙ 10 	kN	 

2,84 ∙ 10 	kN
3,15 ∙ 10 	kN	

0,90 

5.2 Hengestenger og hengestangsfester 

Hengestengene er spiralslåtte lukkede kabler. Det foretas ingen nøyaktig 
dimensjonering av disse i mulighetsstudien, men basert på blant annet hengebru 
over Julsundet regnes det med en diameter på 100 mm. 

Øvre hengestangsfeste utføres i maskinert støpestål. 

5.3 Sadler 

Det utføres ingen beregninger av tårn- eller spredesadler i mulighetsstudien. 
Sadlene tenkes utført i maskinert støpestål. Tårnsadlene understøpes med betong. 

5.4 Bærekabelforankring 

Bærekabelforankringen består av spredekammer, spredesadelfundament, 
forankringskloss, forankringskammer med forankringsplate, forankringsplater og –
stag, bergvolum, og spennarmering. 

Det gjøres ingen nøyaktige beregninger av bærekabelforankringen i 
mulighetsstudien, men basert på andre hengebruer skaleres dimensjonene. 

Bærekablene kommer inn i spredekammeret, brekkes nedover og deles utover i en 
vifteform over spredesadlen. Denne vinkelendringen må tas opp gjennom 
spredesadelen og dens fundament fører avbøyningskraften ned til berg. 

Spredekammeret har som funksjon å gi en klimabeskyttelse av den oppdelte 
bærekabelen. Kammeret skal ellers bare bære vekten av eventuelt omfylte masser. 
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Lengden på spredekammeret bestemmes av hvor mange deler bærekabelen deles 
opp i, og dermed hvor mange forankringsplater og –stag det skal være plass til i 
forankringsklossen. En avstand på ca. 30 m fra spredesadelen til forankringsklossen 
vil være tilstrekkelig. Forankringsklossen vil ha dimensjon på ca. 10x10 m2 og en 
tykkelse på 4 m. I forankringsklossen monteres ca. 35 sett med forankringsplater og 
–stag. Forankringsplater og -stag er valsede stålprodukter. 

For å ta opp bærekabelkraften er det behov for et visst bergvolum. Dette styrer 
avstanden mellom forankringsklossen og –plata. En avstand på ca. 30 m vil være 
tilstrekkelig. I forankringskammeret støpes det ut ei forankringsplate med 
dimensjon ca. 15x20 m2 og 1,5 m tykkelse. Forankringsplata og –klossen forbindes 
sammen med spennarmering i borede hull gjennom bergvolumet. 

6 Avstivningsbærer 
Avstivningsbærerens form og stivhet er i hovedsak bestemt av hva som er 
nødvendig for å oppnå ønskede dynamiske egenskaper til brua. Dette med tanke på 
aerodynamisk stabilitet. Avstanden mellom hengestengene bestemmes så ut i fra 
hvor mye kapasitet avstivningsbæreren har til å bære trafikklaster. I 
mulighetsstudien er det ikke gjort noen nærmere dimensjonering av 
avstivningsbæreren, men referanser til lignende hengebruer gir grunnlag for å 
konkludere med at dimensjonene er nøyaktige nok med rimelig stor grad av 
sikkerhet. 

7 Tårn og tårnfundament 
Tårnbeina er rektangulære, hule betongkonstruksjoner med bredde og dybde fra 
hhv. 8,5x14 m2 i bunnen og 6x6 m2 i toppen. Veggtykkelse er generelt 0,6 m og 
1,0 m ved rigler. 

Ved å benytte vertikalkraften, V, fra håndberegningene i kapittel 4 finner en 
betongtrykket i toppen av tårnet: 

,
,

2,11 ∙ 10 	kN	
6m ∙ 6m 4,8m ∙ 4,8m

16,3	N/mm 	 
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Tårnbein og rigler består av ca. 15 000 m3 betong. Betongtrykket i bunn av tårn blir 
dermed: 

,
∙ å

,

2,11 ∙ 10 	kN	 1,2075∙
15	000	m

2 	∙2550	kg/m ∙g

8,5m ∙ 14m 7,3m ∙ 12,8m
4,38 ∙ 10 	kN
25,56	m

17,1	N/mm 	 

Tårnfundamentene er massive betongklosser. De er 14 m brede, 24 m lange og 
7,5 m høye, 2520 m3 betong per stykk. Grunntrykket blir da 

,
∙ å ∙

,

4,38 ∙ 10 	kN	 1,2075∙2	520	m 	∙2500	kg/m ∙g
14	m ∙ 24	m

5,13 ∙ 10 	kN
336	m

1,5	N/mm 	 

I ferdigtilstand er altså betongspenningene og grunntrykket akseptabelt i en 
bruddgrensetilstand. I byggetilstand (frittstående tårn) vil spenningene være høyere 
på grunn av vindlasten i lengderetning bru. Det vil antageligvis være behov for 
bergforankringer for å sikre tårnet mot velting i byggetilstand. Det er ikke gjort 
noen nærmere beregninger av dette i mulighetsstudien. 

8 Viadukter 
Viaduktene utføres som spennarmerte betongkasser med tverrsnittshøyde på 3,5 m. 
Spennviddene er på 35-45 m. Dette er helt ordinære betongkasser, og det er rikelig 
med referanser som gir et godt grunnlag for å anslå en kostnad per løpemeter. 
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9 Alvsat vindresponsberegninger 
Alvsat utfører egenverdiberegninger. Dette resulterer i et valgt antall 
egensvingeformer. I dette tilfelle er det valgt å bruke 18 svingeformer. 

Alvsat forutsetter at svingeformene er ukoblede – dvs. at det er 6 svingeformer for 
horisontalretningen, 6 for vertikalretningen og 6 for vridning av avstivningsbæreren. 

9.1.1 Geometridata 
Nedenfor vises en detaljert beregning av inngangsdata for Alvsat: 

Spennvidde  L = 1 555 m  

Oppskruing avstivningsbærer  R = 20 000 m 

  fopp = 20 000 - [20 0002 – 777,52]0.5 = 15,118 m 

Pilhøyde   f = 155,5 m 

Lengde av korteste hengestang    3,0 m 

Bakstagenes lengde og helning:  

Lengde bakstag sør 172 m    

Uttrykt som andel av spennvidden    172 / 1555 = 0,111 

Lengde bakstag nord 303 m  

Uttrykt som andel av spennvidden   303 / 1555 = 0,195 

Kordevinkel bakstag sør 0,380 rad, eller 21,80 

Kordevinkel bakstag nord 0,400 rad, eller 22,94 

Avstand fra nedre hengestangfeste skjærsenter 2,0 m 

Halv avstand mellom hovedkablene 9,8 m 
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9.1.2 Stivhetsdata 
Avstivningsbærer:  

EIX = 210 000  1,643  106 = 3,45  1011  Nm2 

EIY =  210 000  35,37  106 = 7,43  1012  Nm2 

GIT = 80 000  4,414  106 = 3,53  1011  Nm2 

EIW = 210 000  15,77  106 = 3,31  1012  Nm4 

Kabler:  

A = 0,32 m2 

E = 200 000 N/mm2 = 2,0  1011  N/m2 

9.1.3 Massedata 
Nedenfor vises en detaljert beregning av inngangsdata for Alvsat: 

Masse og massetreghetsmoment ifølge kapittel 3.2.  

Avstivningsbærer  ma = 13 000 kg/m 

Kabler    mk = 2 824 kg/m 

Massetreghetsmoment som gis inn til Alvsat, representerer det totale bidrag fra 
avstivningsbærer, kabler og hengestenger: 

IM = IM-AVST+IM-KAB+IM-HSTAG = 447 900 + 504 000 + 57 620 = 1,01·106 kgm2/m  

 

Horisontalstrekk i én bærekabel: 

8

13	000
kg
m ⋅ 0,5 2	824

kg
m ⋅ ⋅ 1	555	m

8 ⋅ 155,5	m
 

91,47
kN
m ⋅ 1	555	m

8 ⋅ 155,5	m
1,78 ⋅ 10 N 
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9.1.4 Resultater 
Egenfrekvenser og svingeformer 

         Periode [T]  Sirkelfrekvens []  Frekvens [Hz] 

1  HS  1  22.4814  0.2795  0.0445 

2     2  6.6372  0.9467  0.1507 

3     3  4.5611  1.3776  0.2192 

4  HA  1  11.4657  0.5480  0.0872 

5     2  4.8134  1.3054  0.2078 

6     3  3.7954  1.6555  0.2635 

7  VS  1  7.9876  0.7866  0.1252 

8     2  5.5343  1.1353  0.1807 

9     3  4.1502  1.5140  0.2410 

10  VA  1  10.2673  0.6120  0.0974 

11     2  5.3717  1.1697  0.1862 

12     3  3.4592  1.8164  0.2891 

13  TS  1  3.3710  1.8639  0.2967 

14     2  1.6502  3.8075  0.6060 

15     3  0.9998  6.2844  1.0002 

16  TA  1  2.5090  2.5043  0.3986 

17     2  1.2500  5.0264  0.8000 

18     3  0.8342  7.5317  1.1987 

 

På neste side er svingeformene beregnet i Alvsat vist. De er vist i samme rekkefølge 
som tabellen over. Stiplet linje på horisontalbevegelsene er bærekablenes 
forskyvning. 
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10 Aerodynamisk stabilitet 
Det er stabilitetsfenomenet flutter som er kritisk for hengebrua over Nordfjorden. 

Galloping kan kun oppstå hvis CL’ er negativ. For avstivningsbæreren er den positiv, 
og instabilitetsfenomenet galloping kan derfor ikke opptre. 

Statisk divergens kan beregnes med følgende uttrykk: 

2
2

2 ∙ 22,8 ∙ 0,297
2 ∙ 1,01 ∙ 10

1,25 ∙ 22,8 ∙ 1,182
95,7	 /  

Problem med torsjonsstabilitet kan kun opptre dersom den aerodynamiske deriverte 
A2* er positiv. A2* fra de eksperimentelle vindtunnelundersøkelsene på Julsundet er 
alltid negativ. 

10.1 Flutterligningene 

Det er kjørt en analyse med et to-frihetsgrad flutterprogram utviklet av professor 
Einar Strømmen ved NTNU. Det er svingeformene VS2 og TS1 som antas å være 
mest kritisk. Det er benyttet aerodynamiske deriverte fra seksjonsmodellforsøk på 
Julsundet. 
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2,301 ∙ 1,499 ∙ 22,8 78,6	 /  
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10.2 Multimode responsberegning 

Et Multimode-program er kjørt med svingeformene VS1, VS2 og TS1. Beregningene 
er som beskrevet i «Structural dynamics» av professor Einar N. Strømmen. Man 
kommer da fram til en kritisk vindhastighet på 74 m/s. Her er det benyttet 
aerodynamiske deriverte fra seksjonsmodellforsøk på Julsundet. Det er også forsøkt 
med aerodynamiske deriverte fra seksjonsmodellforsøk fra Hardangerbura, noe som 
gir marginalt høyere stabilitetsgrense. 
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11 Masseregnskap og kostnadsestimat 
På neste side finnes et masseregnskap med estimerte kostnader. Enhetsprisene er 
basert på priser fra Hålogalandsbrua, Hardangerbrua og Dalsfjordbrua. Det er de 
samme enhetsprisene som ble benyttet på anslag for hengebru over Julsundet i 
august 2016. Prisnivået er derfor 2016. 

Enhetsprisene inkluderer ikke rigg, og det er gitt et påslag på 20 % for dette. Mva, 
byggherrekostnader og usikkerhetsfaktorer er ikke inkludert. 

Entreprisekostnaden (inkl. rigg, eks. mva, byggherrekostnader og 
usikkerhetsfaktorer) er beregnet til kr 3,1 milliarder. Til sammenligning er 
tilsvarende «sannsynlig verdi» på kostnad for hengebru over Julsundet anslått til kr 
4,0 milliarder. 

Med en kryssløsning på nordsida av brua er det behov for ca. 500 meter med av- og 
påkjøringsramper. Ved å regne en løpemeterpris på kr 250 000, får dette krysset en 
kostnad på kr 125 millioner. 
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Vedlegg A: Eventuell gang- og sykkelveg 
Beregningene av hengebru over Nordfjorden viser at man får et tilstrekkelig 
aerodynamisk stabilt tverrsnitt med en kassebredde på 22,8 meter. Det vil si at fra 
et beregningsmessig perspektiv er det ikke nødvendig med den økte bredden som 
en gang- og sykkelveg gir. Fra et drift- og vedlikeholdsperspektiv er det gode 
grunner til å ha en gang- og sykkelveg. Dette gjør inspeksjon av brua enklere, samt 
at den forenkler adkomst ved eventuelle større vedlikeholdsarbeider på brua uten at 
det er til hinder for trafikken. Brua er derimot ikke spesielt høyt trafikkert, og 
Region vest mener det vil være uproblematisk å stenge ett av de fire kjørefeltene 
ved inspeksjon og vedlikeholdsarbeider. 

De to tverrsnittsalternativene er vist på figur 6 og 7. Tabellen nedenfor viser 
mengden stål i avstivningsbæreren i hovedspenn samt bærekablene for de to 
alternativene. I tillegg blir det en økt bredde på viaduktene. Endringen av masser i 
tårn, bærekabelforankring og hengestenger er mindre enn endringene vist nedenfor. 

 med g/s-veg uten g/s-veg % endring 
Avstivningsbærer 14 400 tonn 12 600 tonn 14 % 
Bærekabel 12 200 tonn 10 800 tonn 13 % 

 

Man må altså regne med en økning i masser, og dermed kostnader, på rundt 10 % 
ved å inkludere gang- og sykkelveg.  

Dersom man ikke har behov for ei kryssløsning på nordsida av fjorden, er det mulig 
å bygge brua som ei tre-felts bru, altså med forbikjøringsfelt i én retning, og 
dermed ha plass til et gang- og sykkelfelt. Se figur 8. Her er det knepet inn på 
avstand mellom ytterekkverk og hengestenger, men det er innenfor regelverket og 
det finnes rekkverk med tilfredsstillende inntrengningsklasse. Det er også knepet 
inn på bredden av midtdeleren. Dette er fortsatt i henhold til N101, men krever 
fravik fra N100.  Dette vil føre til noe mindre bærekabel (ca. 4 %), noe som på dette 
detaljeringsnivået blir neglisjerbart med tanke på total prosjektkostnad.  
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Figur 6: Alternativ uten gang- og sykkelveg 

Figur 7: Alternativ med gang- og sykkelveg 

Figur 8: Alternativ med tre kjørefelt og gang- og sykkelveg 
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