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E39 Rogfast 

Bruer Harestadkrysset 

 

 

1. Innledning 

I forbindelse med E39 Rogfast skal det i dagsonen sør for tunnelinnslaget bygges to 

overgangsbruer over E39 for lokalvegnettet, kryss Harestad i Randaberg kommune. Det gjelder 

kryssing for Torvmyrveien og kryssing for Mekjarvikveien. Bruene ligger med innbyrdes avstand på 

ca. 150 m. 

 

 

2. Stedlige forhold 

2.1 Brusted terrengforhold 

2.1.1 Bru Torvmyrveien 

Brua krysser over fire felts E39 ca. i område der denne begynner å falle av mot tunnelpåhogget på 

Harestad i Randaberg kommune. Brua krysser i tillegg over av- og påkjøringsramper i forbindelse 

med kryss Harestad samt G/S-veg øst og vest for rampene.  

Bruaksen krysser skrått over underliggende vegbaner og med noe varierende fri høyde på grunn 

av varierende profilhøyde og variasjon i tverrfall kombinert med at brua ligger i slak kurve med 

ensidig tverrfall på kjørebanen.   

Brua ligger i  et område med relativt flatt terreng.  

 

2.1.2 Bru Mekjarvikveien 

Brua krysser over E39 et lite stykke inn i forskjæringen for tunnelpåhogget i Randaberg kommune. 

Brua krysser over fire felts E39 inklusive sikkerhetssoner ut mot fjellskjæring på begge sider.  

Bruaksen krysser skrått over underliggende veg.  

Omgivende terreng er relativt flatt. 

 

 



 

 

 

2.2 Grunnlagsdata, prosjektforutsetninger 

2.2.1 Bru Torvmyrveien 

Det er foretatt grunnboring i to akser parallelt med bruaksen like nord og sør for ytterkant bru . 

Det foreligger ikke rapport fra de utførte boringene, men koordinater med dybde til fjell er 

oversendt COWI. Løsmassenes karakter er ikke kjent. 

Øst for E39 er dybde til fjell fra eksisterende terreng ca. 2 – 2,5 m, fjell ligger omtrent i høyde med 

nivå for avkjøringsrampe og G/S-veg. Fjellet faller så av mot vest og vest for E39 er dybde til fjell  

ca. 9 – 10 m. Kvaliteten på fjellet i området er ikke kjent, men antas å være god med hensyn til 

fundamentering. 

En forutsetning gitt av oppdragsgiver er at en ikke ønsker brusøyler ført ned i midtdeleren på 

firfeltsvegen, det vil si at brua skal bære fritt over E39. 

Brua skal bygges med to kjørefelt med samlet føringsbredde 7,5 m, ensidig G/S-bane med bredde  

4,75 m på sørsiden av brua, adskilt fra kjørebanene med skillerekkverk. Total brudekkebredde 

inklusive rekkverksrom blir 14,75 m. 

Brua ligger i horisontal kurve med radius 1450 m, ensidig tverrfall på kjørebanen med ensidig 

motfall på G/S-banen . Brubanen går omtrent horisontalt ut i østre ende og går over til 1% fall i 

lengderetning mot vest. 

Tilgjengelige områder for fundamentering ligger mellom E39 og av- og påkjøringsramper og 

GS-veg. 

Krav om minste fri høyde fra kjøreveg til underkant bru er 4,9 m. 

 

2.2.2 Bru Mekjarvikvegen 

Det er foretatt grunnboring i to akser parallelt med bruaksen omtrent i flukt med nordre og søndre 

dekkekant. Det foreligger ikke grunnboringsrapport, men koordinater og registrert dybde til fjell er 

oversendt COWI. 

I forhold til dagens terreng varierer dybde til fjell fra ca. 2,5 m i østre ende av brua til ca. 4 m i 

vestre ende. I området der brua krysser er E39 sprengt ca. 4 m ned i fjell. 

Også for denne brua er det en forutsetning at brua spenner fritt over E39 uten søyle ført ned i 

midtdeler. 

Brua skal bygges for 4 kjørefelt med midtdeler, total brudekkebredde inklusive rekkeverksrom blir 

16 m. Brua ligger på rettlinje med 3 % takfall. Brua ligger omtrent horisontalt i vestre ende og går 



over til 1 % jevnt lengdefall mot øst. 

Brua er knyttet opp mot rundkjøringer i begge ender. 

Krav til minste fri høyde fra underliggende veg til underkant bru er 4,9 m. 

 

 

3 Valg av bruløsning 

3.1 Forslag til brutype og utforming 

3.1.1 Bru Torvmyrveien 

Det er en klar føring fra oppdragsgiver om at en ikke ønsker fundamentering i midtdeler i E39. Det 

er samtidig relativt liten klaring mellom Torvmyrveien og rampene på begge sider av E39 der 

minstekrav til fri høyde er 4,9 m.   

For å begrense konstruksjonens byggehøyde og spennvidde fundamenteres brua i sonene mellom 

E39 og ramper og mellom G/S-veg og avkjøringrampen øst for E39. 

Det er naturlig å se utforming av bru for Torvmyrveien og Mekjarvikveien i sammenheng og legge 

opp til prinsipielt lik utforming, både av estetiske og økonomiske hensyn.  

 

Et naturlig valg ut fra de gitte forutsetningene er en spennarmert kontinuerlig betongplatebru i 4 

spenn. Dette er en robust, vedlikeholdsvennlig og økonomisk løsning med enkle rene linjer. 

Brutypen lar seg tilpasse de stedlige forhold og er fleksibel med hensyn til justering av 

spenninndeling. Spenninndeling fra øst mot vest i senterlinje bru blir  

ca. 15 + 17 + 33 + 25 m = 90 m total brulengde.  

Fri høyde under brua for E39 blir minst 6 m. For rampe, veg 41200 blir minste fri høyde 4,92 m 

som er innenfor minimumskravet. For rampe, veg 41100 blir minste fri høyde 5,14 m. 

Brua foreslås fundamentert på slanke doble skivesøyler som innrettes mest mulig parallelt med 

senterlinjer for underliggende veger. Øst for E39 forutsettes søylene fundamentert direkte på fjell, 

vest for E39 fundamenteres søylene på peler til fjell. 

Det er mulig at søylene delvis blir liggende innenfor sikkerhetssonene for E39 og ramper og at det 

derfor vil være behov for sikring med rekkverk. 

Overvann fra brua samles i lavbrekk mellom kjørebane og G/S-bane og føres ned ved søyler fra 

sluk i renne på G/S-banesiden av skillerekkverk. 

Brua får fastlager på østre landkar ensidige glidelager og dilatasjonsfuge ved vestre landkar. 

Bygging: 

Det ligger til rette for bygging på reis fra underliggende terreng, noe avhengig av tunneldriften og 

transportbehov for denne, kan det være nødvendig med tilrettelegging for transportåpninger i 

reisen.  

Alternative løsninger: 



Ut fra de gitte stedlige forutsetninger og økonomiske hensyn finner vi ikke alternative brutyper 

som er aktuelle å forslå på dette brustedet. 

 

 

 

 

3.1.2 Bru Mekjarvikveien 

Som for Torvmyrvegen er det heller ikke her aktuelt med fundamentering i midtdeler. Brua krysser 

over E39 i øvre del av forskjæringen for tunnelpåhogget som her er sprengt noen meter ned i fjell. 

For å begrense og fastlegge spennvidden på brua foreslås det å bygge landkar på begge sider 

innsprengt i nisjer i fjellskjæringen. Front landkar med samme helning som sprengt fjellskjæring. 

For å gi enhetlige løsninger for de to bruene som ligger med kun 150 m avstand foreslår vi også 

her en spennarmert betongplatebru. 

Brua blir fritt opplagt i ett spenn med spennvidde 35 m. Minste fri klaring under brua blir ca. 6 m. 

Løsningen er robust, enkel, vedlikeholdsvennlig og med linjer tilpasset Torvmyrveien. 

Overvann føres ut langs begge kantdragere og ned ved landkar i akse 2. 

Bygging: 

Brua bygges på reis fra underliggende terreng, evt. med tilordning av nødvendige 

transportåpninger for tunneldriften. 

Alternative løsninger: 

Ut fra gitte forutsetninger om enhetlig uttrykk for begge bruene på Harestad samt at det 

økonomisk vil være gunstig å benytte prinsipielt samme brutype har vi ikke funnet grunn for å 

vurdere alternative løsninger for bru Mekjarvikvegen. 
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