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Innhold

1. Arbeidsprosess - Alternativvurdering

2. Hengebru - 3000m – korridor 1

3. Hengebru med fast fundament (GBS) – korridor 2

Note: Studien er beregnet til selve fjordkryssingen
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ALTERNATIVSVURDERING
TOPOGRAFI
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ALTERNATIVSVURDERING
IDEDUGNAD
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ALTERNATIVSVURDERING
IDEDUGNAD

Mange løsninger - 43 alternativer
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ALTERNATIVSVURDERING
KORRIDORVALG
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ALTERNATIVSVURDERING
MULIGE LØSNINGER
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ALTERNATIVSVURDERING
MULIGE LØSNINGER
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ALTERNATIVSVURDERING
MULIGE LØSNINGER
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ALTERNATIVSVURDERING
GROVSILING

11 konsept videre 

med til finsiling
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ALTERNATIVSVURDERING
FØR FINSILING

Detaljering - ytterligere

Risikovurdering

Usikkerhetsanalyse (kostnadskalkyle)
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ALTERNATIVSVURDERING
FØR FINSILING

Detaljering - ytterligere

Risikovurdering

Usikkerhetsanalyse (kostnadskalkyle)
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ALTERNATIVSVURDERING
FINSILING

Sikkerhet/risiko

Kostnad

Driftskostnad

Byggetid

Gjennomførbarhet 

(robusthet og fleksibilitet)

Teknologi modenhet

Risiko/sikkerhet

Arealkonflikt

Kriterier:

Karakter 1-5

Vekting av kriterier

Rangering:

2 konsept videre med til 

skisseprosjekt
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ALTERNATIVSVURDERING
SKISSEPROSJEKT AV KONSEPTENE

Korridor 1

Hengebru

Spennvidde 3000m  

Korridor 2 

Hengebru med fast 

fundament – to spenn

Spennvidde 2x2000m
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Korridor 1

E39 - KRYSSING AV SULAFJORDEN
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Hengebru - Spennvidde 3000m – Korridor 1

Kvitneset
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ETT SPENNS HENGEBRU I KORRIDOR 1
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ETT SPENNS HENGEBRU I KORRIDOR 1
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ETT SPENNS HENGEBRU I KORRIDOR 1
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PLASSERING AV BRUA I KORRIDOR 1

Tårn

Tårn

Lengde over fjorden ca. 3000 m 
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BRUDATA

• Brubredde:     29,5 m  

• Antall kjørefelt   2 + 2  

• Føringsbredde:  9,0 m for hver kjøreretning  

• Spennvidder:    ca. 40+5x58+40+3000+49+4x5

• Totallengde bru:  3700 m 

• Høyde tårn:    385 m, plassert på land, pilhøyde valgt som 1/10 av 
hovedspennets spennvidde (mest vanlig)
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TVERRSNITT AV BRUKASSE, ”TWIN DECK”

• Trafikk i 2 x 2 spor, føringsbredde 9 m (110 km/t)

• Totalbredde av brukasse 40 m

• Form på brukassene ikke endelig gitt og kan optimaliseres ved 

bruk av vindtunneltester
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SEILINGSLED

• Det er gitt plass for en seilingsled midt i hovedspennet med 

bredde 400 m og høyde 75 m

• Utenfor dette er det plass for seiling av skip men med noe lavere 

høyde.
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GANG- OG SYKKELFELT

• Gang- og sykkelfelt kan plasseres mellom brukassene eller på utsiden av 

hovedbærekablene.
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TÅRN
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HOVEDBÆREKABLER

Løsningen er å spinne kablene på stedet, noe som har vært vanlig ved alle 
store hengebruer. I Norge har metoden så langt vært benyttet i forbindelse 
med Trekantsambandet og Hardangerbrua.
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HENGESTENGER

Det er benyttet en enkel hengestang i 
hvert feste. Den er dimensjonert slik at 
den tåler at nabohengestangen svikter 
eller fjernes uten at det settes 
trafikkbegrensninger, eller at disse er 
beskjedne. På mange store bruer er 
det valgt å benytte to hengestenger pr. 
feste. Det vil da være enklere å bytte 
ut en hengestang i fremtiden dersom 
det skulle være nødvendig. Ulempen er 
dobbelt antall og flere 
vedlikeholdspunkter. 
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AVSTIVNINGSBÆRER

En utfordring ved dette brustedet vil være at det er liten tid av året 
det ikke er bølger eller svell. Montasjen av brukassen må skje i de 
periodene sjøen er relativt rolig og det må forutsettes stor 
arbeidskapasitet i disse periodene. 
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KABELLÅS I HOVEDSPENNET

Det er valgt å låse hovedbærekabelen til brukassa midt i hovedspenn. Dette har 
ikke vært gjort på noen store bruer i Norge tidligere, men har vært et vanlig 
tiltak i utlandet, (Storebælt mfl.). Dette forhindrer en relativ 
horisontalbevegelse mellom brubane og kabel, noe som gir mindre slitasje på 
de korte hengestengene, det gir mindre fugebevegelser i hver ende av brua og 
bidrar også til bruas stabilitet. 
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FUGER OG LAGERE

Vi har lang erfaring i Norge med store hengebruer som Gjemnessundbrua, Askøybrua 

og nå også Hardangerbrua der det har vært benyttet ulike varianter av pendellagre og 

lamellfuger. Lagrene har vært skreddersydd i hvert enkelt tilfelle, men fugene har vært 

standardløsninger. I dette tilfellet, vil tilsvarende lagerløsninger være mulig, men 

pendellengdene vil måtte bli store og dimensjonene tilsvarende. Når det gjelder 

fugene, kan det være aktuelt å koble flere standardfuger «i serie», eller konstruere 

spesialdesignede store lamellfuger. Disse vil uansett bli svært kostbare.
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MULIGHET FOR BRUK AV VINDSKJERMER

Fra Millau viaduct

Det er kjent fra andre bruprosjekter at vindskjermer kan ha en negativ 
innvirkning på flutterhastighet på avstivningsbærere bestående av en 
brukasse. Det er også funnet at kjente tiltak mot hvirvelavløsningsinduserte 
svingninger, for eksempel vindskovler, ikke er effektive sammen med bruk av 
vindskjermer. 

Ved hjelp av vindtunneltester er det allikevel mulig å arbeide med løsninger 
som gir muligheter for bruk av vindskjerming.
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HYDRODYNAMISK OPPFØRSEL FERDIG BRU
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KONKLUSJON

• Gjennom arbeidet med dette brualternativet har vi ikke funnet 

typiske «show stoppere» det vil si tekniske forhold som gjør at 

brukonseptet ikke anbefales arbeidet videre med.

• For endelig bekreftelse av brualternativet er videre tekniske 

arbeider nødvendig.

Vindtunneltester ville være nødvendig for og sikkert fastslå stabiliteten av det 
foreliggende konseptet. Forsøkene skal identifisere både virvelinduserte 
vibrasjoner og flutterhastigheter. Forsøkene må også fastsette de aerodynamisk 
avledede slik at bi-modale og multimodale flutteranalyser kan utføres. Forsøkene 
bør også vurdere bruk av ledeskovler for å redusere virvelinduserte vibrasjoner. 
Også effekten på flutterhastighetene med bruk av ledeskovler eller andre tiltak bør 
bestemmes. Det kan videre overveies å undersøke muligheten for å anvende CFD-
beregninger (computer fuide dynamic beregninger) for innledende komparative 
studier av effekter av tverrsnittsendringer på den kritiske flutterhastigheten.
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Korridor 2

E39 - KRYSSING AV SULAFJORDEN
MULIGHETSTUDIE



2015-03-02

HENGEBRU MED FAST FUNDAMENT
SPENNVIDDE 2X2000M – KORRIDOR 2

Hareid
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Hengebru med fast fundament - Spennvidde 2x2000m – Korridor 2

Brandal
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FAST MIDTFUNDAMENT
GRAVITY BASED STRUCTURE

Hareid Brandal
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ILLUSTRASJON AV DIMENSJONER
ÅLESUND OG BRUTÅRN/GBS

Fotoillustrasjon: Sweco
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Hengebru - Spennvidde 2x2000m – Korridor 2

Fotoillustrasjon: Sweco
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ILLUSTRASJON AV DIMENSJONER
KJENTE BYGGVERK OG BRUTÅRN/GBS

Fotoillustrasjon: Sweco
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BYGGEPLASS OG MARINE OPERASJONER
FASEPLAN

Hengebru med GBS- Spennvidde 2x2000m – Korridor 2
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BYGGEPLASS OG MARINE OPERASJONER
FASEPLAN – DOKK, UT AV DOKK, VED KAI

Dokk ved Lutelandet Ut av dokk 

Støp ved kai Støp ved kai
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BYGGEPLASS OG MARINE OPERASJONER
FASEPLAN –TAUING OG LOKAL BYGGEPLASS

Transport til 

Storfjorden/Hjørungfjorden

Støp ved lokal byggeplass

Ved kai - Lutelandet 

Støp ved lokal byggeplass
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BYGGEPLASS OG MARINE OPERASJONER
FASEPLAN – TAUING OG TÅRN FERDIG INSTALLERT

Tauing til Sulafjorden Tauing til Sulafjorden 

Klar for kabel- og brubanearbeiderInstallert tårn og GBS 
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BYGGEPLASS OG MARINE OPERASJONER
FASEPLAN - BALLASTERING
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BYGGEPLASS OG MARINE OPERASJONER
LOKAL BYGGEPLASS – MULIGE LOKASJONER
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HVORFOR VALGT KONSEPT?
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HISTORIE – CONDEEP FUNDAMENT
RELATIVT VANLIG I NORDSJØEN

2003-06 2013-16Trollplattformen

Foto: Kværner                         

Sweco har levert engineering-

tjenester til Kværnerprosjekter fra 

2003.
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HISTORIE – HEBRON I CANADA
BYGGES I DAG. TEAMET VÅRT BISTÅR INNEN ENGINEERING.

Foto: Skjermdump fra ExxonMobil sin YouTube video av  

byggeplass sekvenser. Kværner har utført engineering med 

underlevererandører fra Norge. Concrete Structures og 

Sweco har levert tjenester til ExxonMobil prosjektet.
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HISTORIE - BRULØSNINGER
VEDENS LENGSTE BRU – SPENNVIDDE 1991 M.

Akashi – 1991m

Foto: Hentet fra internett
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REALISTISK KONSEPT
BRU OG FUNDAMENT

1. GBS løsninger er relativt vanlig i Nordsjøen, og den høyeste er 

Trollplattformen. Den står på 303 m vanndyp. For Sulafjorden er 

dybden 450 m.

• GBS bygges etter kjent teknologi. Det finnes i dag gode metoder og 
verktøy for å bygge slike konstruksjoner. 

• Kan klare oss med få mekaniske systemer.  Dette forenkler byggingen.

2. Verdens lengste bru har spennvidde 1991m – Akashibroen i 

Japan. Sulafjorden har en tospenns hengebru 2x2000m.

• Spennvidde 2000m er tilnærmet det som er bygget før. Nytt element 
er at man har 2 spenn med denne spennvidden.

KJENT TEKNOLOGI SATT I SAMMEN PÅ NY MÅTE.
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BESKRIVELSE AV KONSEPTET
FUNDAMENT

• Konseptet som er valgt er en Condeep

med 23 celler der 4 celler forlenges til 

skaft.  I tillegg forlenges 2 celler over 

kasse for å øke horisontal stivhet.  Dette er 

en godt kjent design, og basert på 

erfaring. Løsningen er mye enklere enn 

tradisjonelle Condeep plattformer for olje 

og gass og da tilhørende lavere kostnad.

  To spenns hengebru i korridor 2 med GBS 

Totallengde hengebrudel m 4000 

Spennvidder hengebrudel m 2000 

Seilingshøyde m 75 

Dimensjoner skaft GBS m Di=32.0 i bunn til Do=18.4 i topp 

Total høyde GBS m 480 (eksl. skjørt) 

Areal av base GBS m
2
 20 500 

Dybde skjørt GBS m 20 

Betongvolum GBS m
3
 338500 (407 000 vanndyp 450m) 
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BESKRIVELSE AV KONSEPTET
FUNDAMENT

Baseareal 

194x145m

900mm

33,8m

20m

56m



2015-03-02

BESKRIVELSE AV KONSEPTET
FUNDAMENT
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FUNDAMENT
UTVIKLING AV UTFORMING GJENNOM STUDIEN

GBS 

utvikling

Ståltårn
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BESKRIVELSE AV KONSEPTET
FUNDAMENT

Elevasjoner/høyder:

• Skjørtene har en penetrasjonsdybde på 20m. 

• Kassen i bunn har en høyde på 56 m. 

• Skaftene går fra kasse og opp til 30m over vannflaten for å 

supportere brutårn.

• Brutårn har en høyde på ca. 245m.

Diameter og tykkelse::

• Skjørtene er en forlengelse av celleveggene og har en tykkelse på 

500mm.

• Nedre Domer har en indre radius på 22.0m og tykkelse på 900mm.  

• Cellene har indre diameter på 32.0m og generell tykkelse på 

1300mm. Seks hjørneceller har tykkelse 900 mm.

• Øvre Domer har en indre radius på 21.3m og tykkelse på 700mm.

• De fire Skaftene har en indre diameter på 32.0m helt opp til elevasjon 

350.0m, og tykkelsen varier fra 1500mm til 900mm.
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BESKRIVELSE AV KONSEPTET
FUNDAMENT

Diameter og tykkelse forts.:

• Etter elevasjon 350.0m kones Skaftene for å tilpasse et fotavtrykk fra brutårnet med 

en senteravstand mellom topp av skaft på 64.0m x 110.0m. 

• Skaftene avsluttes med et overgangsstykke som tilpasses brutårnets tverrsnitt.

• To Celler føres opp over Øvre Domer mellom to Skaft.  De har en indre diameter på 

32.0m og tykkelse på 800mm.  De avsluttes med Domer ved ca. elevasjon 200.0m.
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ANALYSEMODELL
FUNDAMENT
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KRAV

• 450m vanndyp

• Fundament for midtre brutårn. 4 skaft med en avstand på toppen på 64m x 110m

• Dimensjoneres for vind- og trafikk laster, bølgelaster, strøm og skipsstøt

• Jordparametre. Skjørtdybde 20m

• Maksimum draft ut av tørrdokk på 21.5m og benytte luft i skjørtene

• Hydrostatisk stabilitet. GM minimum 1,2m.

• Egenperiode er viktig fordi konstruksjonens fundamentale egenperiode ikke må 

sammenfalle med bølgenes periode pga resonant respons. Bølgenes egenperiode 

ligger i området 12-14s. Egenperiode for GBS med brutårn er beregnet til 6.33s.

• B75 fasthetsklasse

• Eurocode benyttes ikke.  Benytter ISO 19903 og NS3473

• Installasjonstoleranser

• Byggefaser og installasjon



2015-03-02

RESULTATER

• Forenklede beregninger og elementanalyseprogram har blitt benyttet. 

Globalmodell er etablert forenklet uten stivhet fra hengebru. Analyse og 

håndberegninger er utført på enkelte sentrale tverrsnitt i de ulike 

konstruksjonsdelene. Overgang mellom GBS og ståltårn er design sjekket 

ved hjelp av analyse og håndberegning. Bølgeanalyse er utført.

• Uten å ha noen data om grunnforholdene i Sulafjorden er GBS 

dimensjonert ut fra at vi fundamenterer på leire. Den er skalert med 

grunndata fra Snorre feltet i Nordsjøen.

• To kombinasjoner er blitt analysert for GBS ‘en. Maximum krefter i 

kjørebane retning og på tverrs av kjørebanen.

• Skaftene er dimensjonert av bruddgrensetilstand i permanent/bruksfasen. 

Kassen er i hovedsak dimensjonert av vanntrykk i temporære faser. Både 

Kasse og Skaft er vannfylt etter installasjon opp til elevasjon 425 m. Man 

vil da ha et overtrykk på 25 m fra ytre vanntrykk, som gir en gunstig 

trykkspenning i Kassen og i Skaftene.
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RESULTATER

• Fra elevasjon +48m og opp er skaftene dimensjonert ut fra global stivhet.  

Ved å trekke opp celler mellom 2 og 2 skaft får vi redusert egenperiode i 

retningen til bølgene slik at vi oppnår fornuftig nivå på DAF (dynamisk 

forsterknings faktor).

• Alle byggefaser fra ut av dokk til ferdig installert viser robuste marginer 

og muligheter for å bruke enkle mekaniske systemer.

• GBS løsningen er meget robust ovenfor skipsstøt. Faren for skipspåkjørsel 

er selvsagt til stede ved å ha et fast fundament midtfjords, men en GBS 

vil være motstandsdyktig ovenfor hovedtyngden av skipstrafikk.

• Vi har et robust konsept som kan håndtere endringer i design parametere

som måtte komme.

• Det er mulig å bygge en GBS som fundament for to spenns

hengebru med et vanndyp på 450m.
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RESULTATER

GBS-konstruksjonen er dimensjonert for de antatt dominerende lastene fra 

bru og miljølaster. Midlertidige faser er kontrollert.

De dimensjonerende situasjonene for de ulike konstruksjonsdelene er: 

• Skjørt: Ut av dokk.

• Nedre domer: Maks vanntrykk ved fylling av kasse til sjø. Trykkbelasting 

ved operasjon.

• Cellevegger: Maks vanntrykk ved kobling av celler til sjø.

• Øvre Domer: Maks vanntrykk ved kobling av celler til sjø. Tykkelse er 

bestemt av byggbarhet.

• Skaft vegg: Stivhet

• Utnyttelsesgrader for konstruksjonens tverrsnitt er beregnet. Høyt 

utnyttede områder er identifisert. Lokale topp-verdier kan løses lokalt uten 

endring av konsept.



2015-03-02

RESULTATER
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KONKLUSJON

Hovedtrekk er at valgt GBS løsning, som kan karakteriseres som et 

fast fundament, er at den tilfredsstedstiller de kriterier som er 

definert i oppdraget slik at man får et sikkert, fleksibelt og robust 

konsept med begrenset behov for teknologiutvikling eller store 

drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Løsningene er bygget før og den er langt mindre grensesprengende 

enn de fleste andre løsninger med bevegelige overganger. Den gir 

brutårnet et fast innfestingspunkt slik at man kan benytte seg av 

spennvidder på bru som er bygget tidligere, men den vil selvsagt 

ha en utfordring knyttet til at det bygges 2 spenn. 

Gjennom denne rapporten har vi dokumentert at konseptet er 

gjennomførbart. Med byggetid på hengebru og GBS på 6-7 år er 

dette en realistisk gjennomføringstid.
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BRUDATA

• Brubredde:     29,5 m  

• Antall kjørefelt   2 + 2  

• Føringsbredde:  9,0 m for hver kjøreretning  

• Spennvidder:    ca. 40+3x50+40+2x2060+30+2x45+30 m

• Totallengde bru:  4500 m 

• Høyde tårn:    285 m, plassert på land   
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ROBUSTHET OG ALTERNATIVER

• Det er gjennomført vinddynamiske beregninger for flere alternativer med 

hensyn på spennvidde hengespenn, utførelse av tårn på GBS og bredde 

på brukasser.

• Spennvidde 2x2000 m og ståltårn på GBS, smal brukasse (2-1)

• Spennvidde 2x2200 m og betongtårn på GBS, bred brukasse (2-2)

• Beregningene viser at konseptet er robust i forhold til skissert brusted 

hvor spennvidden på hengebruspennene er 2060 m.
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TVERRSNITT AV BRUKASSE, ”TWIN DECK”
ALTERNATIV 2-1

• Trafikk i 2 x 2 spor, føringsbredde 9 m (110 km/t)

• Gang- og sykkelfelt med bredde 3 m på hver side. Disse kan 

eventuelt også benyttes av saktegående kjøretøy.

• Totalbredde av brukasse 43,2 m
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TVERRSNITT AV BRUKASSE, ”TWIN DECK”
ALTERNATIV 2-2

• Trafikk i 2 x 2 spor, føringsbredde 9 m (110 km/t)

• Totalbredde av brukasse 35,7 m
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OPPTAK AV TRAFIKKLAST

Trafikklast
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UTFORMING AV MIDTRE TÅRN

• Løsning for stivt tårn

• Kan utføres i både stål og betong

• Er tilpasset GBS’ens utforming
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FASTHOLDING AV HOVEDBÆREKABLER
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TEKNISKE BEREGNINGER, DOKUMENTASJON

• For dette brualternativet er gjennomført tilsvarende beregninger 

som vist for alternativet i korridor 1 med samme resultater med 

hensyn på kapasitet for:

• Tårn på land

• Avstivningsbærer

• Hovedbærekabler og hengestenger

• Dynamisk oppførsel

• Flutterhastighet er beregnet til 73,9 m/s (Vindhastighet 29 m/s)
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KONKLUSJON

• Gjennom arbeidet med dette brualternativet har vi ikke funnet 

typiske «show stoppere» det vil si tekniske forhold som gjør at 

brukonseptet ikke er byggbart

• Samme behov for tekniske arbeider som for brualternativet i 

korridor 1


