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 Innledning  
På oppdrag fra Statens vegvesen Region nord har Vegdirektoratet Bruseksjonen, kontor for bru-
utvikling, utarbeidet forprosjekt for konstruksjonene på parsellen E6 Sørfoldtunnelene.  
 
I denne omgang (juni 2016) skal forprosjektet benyttes som grunnlag for;  

1. reguleringsplan 
2. kontrahering av byggeteknisk rådgiver for prosjektering  
3. prosjektering 

 
Denne versjonen av forprosjektrapporten inneholder:  

1. Beskrivelse av forutsatte tekniske løsninger 
2. Beskrivelse av byggemetode og anleggstekniske utfordringer – med fokus på arealbruk  
3. Oversiktstegninger  

 
Mengdefortegnelser og kostnadsberegninger vil bli utarbeidet senere.  

 Forutsetninger 
 Målsetting  

Målsettingen med planleggingen har vært å utforme optimale konstruksjoner med hensyn til 
funksjonalitet, økonomi og total ressursbruk, samtidig som estetiske hensyn ivaretas. Ved valg av 
tekniske løsninger er helse, miljø og sikkerhet både i bygge- og driftsfasen vektlagt.  
 
For alle konstruksjoner skal utforming og formgiving være preget av nøkternhet, og det skal legges til 
rette for rasjonell utførelse og rimelig vedlikehold.  
 
For mindre bruer, kulverter og portaler skal valg av tekniske løsninger være helhetlig og gjennomgående 
på strekningen. Spesielle (estetiske) løsninger skal ikke være til hinder for gjenbruk av 
forskalingsløsninger for eksempelvis landkar, søyler, vingemurer og kantdragere. 

 Alternative løsninger 

I forprosjektet er bare én brutype vist for hvert brusted.  
 
Bru over Leirfjorden kunne vært løst med for eksempel ei skråstagbru, men terreng- og grunnforhold 
gjør at hengebru er den mest hensiktsmessige brutypen. Tørrfjord bru kunne kanskje vært løst med FFB-
bru, men grunnforholdene og anleggstekniske hensyn peker klart mot samvirkebru.  
 
For de øvrige bruene kan flere brutyper være aktuelle, men i lys av overordnet målsetting om 
nøkternhet og vedlikeholdsvennlighet er de valgte løsningene (brutyper og spennvidder) nærliggende. 
Tverrsnitt og detaljering vil rimeligvis kunne diskuteres i prosjekteringsfasen.  
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 Veglinje og vegstandard  

Løsningene er basert på veglinje bestemt av Region nord.  
 
Vegen er planlagt med dimensjoneringsklasse H3 (ÅDT = 1.500):  

• Føringsavstand 1,0 + 3,25 + 3,25 + 1,0 = 8,5 meter  
• Fartsgrense 90 km/t 
• ÅDT < 4.000  

 Grunnforhold  

Grunnundersøkelsene for brustedene er ikke avsluttet, og valgte løsninger er basert på foreløpige 
rapporter og resultater.  
 
Områdestabilitet og rasfare har så langt ikke vært diskutert i forbindelse med konstruksjonene.  

 Prosjekteringsforutsetninger 

Valgte løsninger og innledende overslagsberegninger er basert på Eurokoder og reglene i Statens 
vegvesen håndbok N400 Bruprosjekteringsregler.  
 
Materialkvalitet B45 for betong og B500 NC for armering forutsettes.  
 
Dimensjonerende belegningsvekt:  

• 2,0 kN/m2 for bruer med største spennvidde > 200 meter (Leirfjord bru)  
• 2,5 kN/m2 for bruer med største spennvidde 50-200 meter (Tørrfjord bru)  
• 3,5 kN/m2 for bruer med største spennvidde < 50 meter (øvrige bruer)  

 
Det er tatt høyde for at parsellen kan bli dimensjonert for spesialtransporter.  
 
Seilløp for Tørrfjord bru og Leirfjord bru er basert på HAT = 1,61 meter.  

 Gjenstående utredninger og avklaringer 

Geotekniske forutsetninger er bare delvis rapportert. Dette vil bli fulgt opp i prosjekteringsfasen, og 
fundamenteringsløsninger vil bli detaljert. Det samme gjelder fyllinger/skråninger ved landkar.  
 
Håndbok N400, kapittel 12.7.6.2, krever utredning av tekniske og økonomiske forhold rundt kabler og 
ledninger som eies av andre enn Statens vegvesen. Dette kan/vil være aktuelt for flere av bruene på 
parsellen, og det er derfor tatt initiativ til slik utredning allerede nå.  
 
Tørrfjord bru krysser over dagens E6 like ved begge bruendene (akse 1 og 6), og det er ikke tillatt å 
utføre arbeider som montasje av ståltrau eller dekkestøp over veg uten at vegen stenges. Dette kan by 
på utfordringer i forhold til trafikkavvikling. Se også kapittel 3.3.4, side 9.  
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 Konstruksjoner 

 Generelt om tekniske løsninger  

3.1.1 Betongbruene på E6  
For små og mellomstore bruer i linja er det valgt kontinuerlig etteroppspente betongbruer med bjelke-
/plate-tverrsnitt.  
 
I henhold til N400, kapittel 3.2, er det viktigere å begrense antall fuger enn å begrense antall lagre. 
Derfor er betongbruene utformet med en fastholdt ende uten fuge og en bevegelig ende med fuge. 
«Fuge» betyr i denne sammenhengen en fugekonstruksjon (mekanisk fuge) med inspeksjonsrom under, 
se også håndbok N400, kapittel 12.5.  
 
I fastholdt ende støpes endetverrbærer, endeskjørt og langsgående vanger på selve brua (landkarløs 
bru). I motsatt ende er brua bevegelig i lengderetning, og det etableres fuge mellom bru og landkar.  
 
Fugen kan være åpen eller lukket. Under fugen legges det til rette for adkomst for inspeksjon. Området 
beholdes imidlertid åpent fra bruas utside, se Figur 1 nedenfor. Oppå fundamentplata legges pukk til 
samme nivå som terrenget utenfor landkaret.   
 
 

 
Figur 1 Landkar bevegelig bruende – oppriss sett fra brusida 

 
For overbygningen forutsettes etappevis utførelse, og derfor er spenninndelingen bestemt slik at det er 
mulig å gjenbruke bæresystem for forskaling. Dersom man forutsetter forskalingsreis fra terreng, så kan 
spennviddene varieres og – rent estetisk – tilpasses bedre til brustedet.  
 
Bruene spennarmeres med ondulerende 15- eller 19-taus kabler på tradisjonell måte. Det benyttes faste 
og bevegelige skjøtekoblinger i forbindelse med støpeskjøter. Brua kan bygges uten overhøyder, og 
langtidsnedbøyningene er neglisjerbare. Dette gir god kjørekomfort i hele brukstida.   
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Alle bruene har overbygningstverrsnitt som bjelke/plate med vinger og konstant høyde. Dette gir enkel 
utførelse og robuste løsninger med tiltalende visuelt uttrykk. Tverrsnittshøydene er romslige. Kapasitet 
og bestandighetshensyn kan dermed sikres med oversiktlig – ikke alt for tett – spennarmering og relativt 
lite slakkarmering. Også dette bidrar til enklere utførelse.  
 
Betongledd er spesifisert i alle akser der det tradisjonelt velges fastlagre (eller egentlig ett énsidig 
bevegelig lager og ett fastlager). Betongledd anses å være rimeligere og gunstigere enn fastlagre. Regler 
finnes i håndbok N400, pkt 7.9.12.  

3.1.2 Utstyr 
Følgende utstyr har så langt ikke vært diskutert nærmere:  

• Rekkverkstype er ikke bestemt. For de mindre bruene er Sicuro-rekkverk tegnet for å gi 
tegningene en helhet. Ref N400, kapittel 12.3.  

• Drenering er ikke vist. I det videre arbeidet med bruene forutsettes enkle avløp der vannet 
slippes fritt ned på terreng eller sjø. Ved fuger føres vannet ned på steinmasser på fundament 
eller ut til steinsatt sideterreng. Ref N400, kapittel 12.6.  

• Trekkerør for kabler: her vil innspill fra prosjektet og eksterne parter bli innhentet. Ref N400, 
kapittel 12.7, spesielt 12.7.6.  

• Jording av ståldeler og/eller armering vurderes i neste fase. Ref N400, kapittel 12.7.2.  
• Belysning er ikke vist. Dette vil bli diskutert nærmere i neste fase. Ref N400, kapittel 12.7.4.  
• Membran og slitelag er ikke vist. Belegningsklasse A3-4 forutsettes valgt.  
• Luker og dører detaljeres etter regler i N400, kapittel 12.8.1.  
• Nivelleringsbolter detaljeres etter regler i N400, kapittel 12.8.4. 
• Søyler/fundamenter på dybde minimum 5 meter i sjøvann utstyres med offeranoder, ref N400, 

kapittel 7.9.14.  
 
Detaljer av dette utstyret er ikke vist eller beskrevet. Enkle/tradisjonelle løsninger forutsettes valgt.  

 Tørrfjordelv bru – pr 290-468 
3.2.1 Brusted 
Vegen krysser Tørrfjordelv, og i veglinja har elva bredde ca 130 meter og beskjeden dybde. Mot sør 
etableres ei fylling for vegen. Mot nord går vegen videre gjennom ei skjæring og inn i tunnel ca 100 
meter fra bruenden.  
 
Grunnforholdene er ikke ferdig utredet, men foreløpige undersøkelser viser i hovedsak elveavsetninger 
med innslag av kvikkleire, og bæreevnen er dårlig. Dybden til berg er ikke rapportert, men foreløpige 
vurderinger viser moderate dybder.  

3.2.2 Valgt bruløsning  
Kontinuerlig betongbru med bjelke/plate-tverrsnitt er valgt, se også kapittel 3.1.1, side 5.  
Brua er vist i tegning K100.  
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Fundamenteringen forventes å bli relativt kostbar, og målsettingen er derfor å velge så få søyleakser 
som mulig uten at det går vesentlig ut over byggehøyde/estetikk. På denne bakgrunn er 
spennvidder/lengde 25,0 + 4 x 32 ,0 + 25,0 = 178,0 meter valgt.  
 
Både landkar og søyler fundamenteres på grupper med spissbærende peler. Det er viktig at leira ikke 
omrøres/forstyrres. Det velges derfor løsninger som ikke fortrenger eller forstyrrer stedlige masser, for 
eksempel borede stålrør eller stålkjernepeler.  
 
Skivesøyler med 4,0 meter x 0,8 meter tverrsnitt avrundet i hjørnene med R = 250 mm er valgt. Søylene 
blir 7-8 meter lange, og fri høyde mellom vannspeilet og brua blir ca 6 meter.  
 
Føringsavstanden er 1,0 meter (skulder) + 2 x 3,25 meter (kjørebaner) + 1,0 meter (skulder) = 8,5 meter. 
Med kantdragere på 0,5 meter blir brubredden 9,5 meter. Bruplata har 3,0 % takfall.  
 
Overbygningen får tverrsnittshøyde 1,40 meter.  
 
Brua er forutsatt opplagt på:  

• betongledd i akse 1-2 (fastholding i bruas lengderetning)  
• énsidig bevegelig lager + allsidig bevegelig lager i akse 3-7 (bevegelse i bruas lengderetning)  

 
Betongledd i flere akser kan vurderes i forhold til lastvirkninger på søyler, fundamenter og pelegrupper.  

3.2.3 Utførelse 
Peler bores og byggegrop for fundamenter etableres enten ved prefabrikkerte betongkasser eller spunt.  
Fundamenter og søyler plasstøpes, og lagre monteres.  
 
Byggehøyden er lav, men brua krysser ei elv og terreng med dårlig bæreevne. Om forskalingen bør 
utføres på reis eller med frittbærende bæresystem er ikke åpenbart. Brubjelken kan i begge tilfeller 
utføres etappevis, og med de valgte spennviddene blir støpeetappene 32 meter. Én slik støp har ikke 
større betongvolum enn 275-300 m3.  

3.2.4 Usikkerhet 
Fundamenteringen kan bli relativt omfattende, og arbeider i elv vil innebære en viss risiko for 
uforutsette hendelser. Det er ellers ingen spesielle usikkerheter knyttet til den foreslåtte løsningen.  

 Tørrfjord bru – pr 1642-2217 
3.3.1 Brusted 
Vegen krysser Tørrfjorden, og i veglinja har fjorden en bredde i underkant av 500 meter og største 
dybde ca 23 meter. Fra begge bruendene stiger terrenget relativt bratt, og vegen går inn i tunnel.  
 
Grunnforholdene er ikke ferdig utredet, men foreløpige undersøkelser viser varierende lag av grove 
masser med god bæreevne og sand/leire med dårligere bæreevne.  
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3.3.2 Valgt bruløsning 
Samvirkebru med ståltrau og betongplate er valgt. Brua er vist i tegning K120.  
 
Spennvidder/lengde er 90 + 3 x 125 + 90 = 555 meter  
 
Landkar i akse 1 og 6 fundamenteres på såle på berg. Søyler i akse 2-5 fundamenteres på frittstående 
pelegrupper av 12 stålrørspeler med diameter 1.220 mm. I en pelegruppe må enten alle eller ingen 
peler være spissbærende. Foreløpige grunnundersøkelser viser varierende og til dels stor dybde til berg 
– og varierende rambarhet, og derfor antas inntil videre at alle peler i alle akser bærer på friksjon. 
Sprengsteinsfyllinger på sjøbunnen i områdene ved søyleaksene vil kunne gi reduserte pelelengder 
og/eller peledimensjoner. På den annen side kan grunnforholdene være så dårlige at fyllinger er 
uaktuelt av stabilitetshensyn.  
 
Søylene blir ca 10-15 meter lange, og de gis rektangulært tverrsnitt med runde ender. Seilløpet er 50 
meter x 15 meter og plassert mellom akse 3 og 4.  
 
Føringsavstanden er 1,0 meter (skulder) + 2 x 3,25 meter (kjørebaner) + 1,0 meter (skulder) = 8,5 meter. 
Med kantdragere på 0,5 meter blir brubredden 9,5 meter. Tverrfallet er 7,5 %.  
 
Overbygningen er et ståltrau med høyde 2,764-5,0 meter (målt i CL bru) i samvirke med betongdekke 
med tykkelse 380-450 mm. Ståltrauet består av bunnplate, vegger og toppflenser, samt nødvendige 
stivere. Kassehøydens variasjon i lengderetning gir beregningsmessig optimale tverrsnitt. Geometrien er 
også gunstig for tilpasning av seilløp, og den gir et tiltalende visuelt uttrykk. De to kasseveggene har ulik 
høyde for å ta hensyn til vegens tverrfall. Samvirke etableres med dybler i ståltrauets toppflenser. 
 
Brua er forutsatt opplagt på:  

• fastlager + énsidig bevegelig lager i akse 3 og akse 4 (fastholding i bruas lengderetning)  
• énsidig bevegelig lager + allsidig bevegelig lager i øvrige akser (bevegelse i bruas lengderetning)  

 
På grunn av horisontalkurvatur monteres lagre radielt.  
 
Ved opplegg er trauet forsterket med et skott med stivere som gir mulighet for jekking av overbygning 
for eventuell justering og utskifting av lager. Ved landkarene utstyres ståltrauet med lufttette stålluker 
for adkomst. 
 
I stålkassen benyttes det stål med kvalitet opp til 420 MPa, dvs S420N eller S420NL. Dersom 
prosjekteringen viser økt kapasitetsbehov, kan stål med kvalitet 460 MPa benyttes, samt at 
platetykkelser kan økes. Til endetverrbærere, tverrskott og trapesstivere benyttes det også 
S420N/S420NL, mens det i tverrkryss og montasjefagverk benyttes S355-stål.  
 
Etter at brua er ferdig installeres avfuktingsanlegg inne i kassen. Trapesstiver i bunnplata kan benyttes til 
transport av avfuktet luft. 
 
Det er utført en risikoanalyse for kartlegging av skipsstøt, og brua er overslagsmessig kontrollert for 
aktuelle støtlaster.  
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3.3.3 Utførelse 
Byggegrop for landkar sprenges ut. Peler i søyleakser bores, og søylefundamenter og søyler plasstøpes. 
Lagre monteres.  
 
Stålkassen produseres i seksjoner i verksted. Seksjonene kan transporteres på sjø eller eksisterende veg. 
Det antas at montering skjer ved hjelp av kranskip.  
 
Etter ferdig montert stålkasse støpes betongdekke og kantdragere. Dekkestøpen skjer etappevis. Det 
kan benyttes forskalingsvogn som flyttes og gjenbrukes eller forskalingssystem påmontert stålkassen. 
Forskalingsvogn har en betydelig egenvekt, og dette kan påvirke dimensjonerende lastvirkninger i 
byggefase.  

3.3.4 Usikkerhet 
I denne fasen representerer uavklarte problemstillinger rundt grunnforhold/fundamentering og 
skipsstøt en usikkerhet. Dette antas imidlertid ikke å påvirke forutsetningene i stor grad.   
 
Brua krysser over dagens E6 like ved bruendene, og det er ikke tillatt å utføre dekkestøp over veg uten 
at vegen stenges. Eventuelle utfordringer i forhold til trafikkavviklingen må vurderes nærmere i 
byggeplanfasen.  
 
Det er ellers ingen spesielle anleggstekniske utfordringer ved den foreslåtte løsningen.  

 Leirfjord bru – pr 26725-27160 
3.4.1 Brusted 
Vegen krysser Leirfjorden, og i veglinja har fjorden en bredde på ca 700 meter og stor dybde. På begge 
sider stiger terrenget bratt, og vegen går inn i tunnel 10-20 meter fra bruendene.  
 
På brustedet er det store områder med berg i dagen og ellers løsmasser med liten dybde til berg. 
Geologisk kartlegging er ikke avsluttet, men foreløpig kartlegging av området tyder på gode 
fundamenteringsforhold.  

3.4.2 Valgt bruløsning 
Hengebru med betongtårn, stålkasse avstivningsbærer og betong-viadukter er valgt. Brua er vist i 
tegning K150.  
 
Føringsavstanden er utvidet til 9,0 meter. Dette er primært fordi avstivningsbærerens (kassens) bredde 
av beregningsmessige grunner er så bred at føringsavstanden like gjerne kan økes med 0,5 meter. Det er 
også gunstig av hensyn til framtidig drift og vedlikehold.  
 
Brutårnene på begge sider er plassert noe til sikker side opp fra sjøkanten. Dette gir en spennvidde på 
brua på 760 m. Mer nøyaktig kartlegging kan vise at tårnene kan flyttes nærmere sjøen, og dette vil gi 
reduserte kostnader. Det er viadukter på begge sider av brua, med lengder 35 meter på sørsida og 20 
meter på nordsida. Seilløpet er 200 meter x 40 meter.  
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Fundamenter for både tårn, viaduktsøyler og landkar antas utført som såle på berg.  
 
Tårnene er 130 m høye og har tre rigler på følgende høyder (OK rigel):  

• Topprigel  124,275  
• Midtrigel  80,248 
• Planumsrigel  40,248  

 
Tårnbeina er slakkarmerte, mens riglene er spennarmerte.  
 
Forankringsklossene for bærekablene ligger høyt oppe i relativt bratte fjellsider. Forutsetninger rundt 
adkomst til forankringsklossene er diskutert i kapittel 3.4.4, side 15.  
 
Forankringskamrene er utsprengte bergrom med ei støpt betongplate der spennarmeringen forankres, 
og adkomst til forankringskamrene må etableres som anleggsvei via tunnel enten fra utsida eller fra E6-
tunnelene. Stigningen bør sannsynligvis begrenses til 12-15 %. Tabell 1 nedenfor viser høyder for 
tårntopp, forankringskloss, forankringskammer og veglinje på begge sider av brua.  
 

Sørsida Nordsida
H ∆H H ∆H

Tårntopp - T 126,775 126,775
18,6 41,0

Forankringskloss - K 108,126 85,817
20,7 21,7

Forankringskammer - F 87,469 64,117
44,6 21,4

Planumskote - veg 42,908 42,707  
Tabell 1 Høyder 

 
På nordsida er det beskjeden høydeforskjell mellom veg og forankringskammer, og en adkomsttunnel 
fra E6-tunnelen blir relativt kort. På sørsida er høydeforskjellen større, og da blir adkomsttunnelen 
lengre. Adkomst fra utsida/oversida synes imidlertid svært krevende, kanskje umulig, i det bratte og 
utilgjengelige terrenget.  
 
Flere tiltak kan vurderes for å redusere høydeforskjellen mellom forankringskammer og E6 på sørsida:  
 

1. Forankringskammeret legges noe lavere. Da vil imidlertid kostnadene til boring, spennarmering, 
injisering osv mellom forankringskloss og forankringskammer øke. Selve forankringsklossen vil 
også bli større på grunn av økt vinkelendring i K-punktet.  

 
2. Forankringskammeret legges både lavere og lenger unna tårnet. Kostnadene til boring, 

spennarmering, injisering osv mellom forankringskloss og forankringskammer vil øke enda mer, 
men forankringsklossen vil kunne beholdes uforandret.  

 
3. Forankringskammeret legges lavere og forankringsklossen flyttes nedover i terrenget og 

nærmere tårnet. Det kan imidlertid tenkes at terrenget er for bratt eller at området er rasutsatt. 
Dette vil også gi økt bærekabelbehov på grunn av brattere kabelvinkel.  



 

E6 Sørfoldtunnelene SIDE 11 

Forprosjekt konstruksjoner DATO 30/6-16 

Trafikksikkerhet, miljø- og 
teknologiavdelingen  SIGN. havjoh 

 

 

Dette må vurderes nærmere.  
 
Bærekablene bygges opp som 2 x 8 spiralslåtte, lukkede kabler med diameter 125 mm. Over tårntopp 
legges kablene i sadler som skal overføre vertikalkraften fra kabler til tårn.  
 
Tårnsadlene utføres med tykke stålplater med maskinerte spor til bærekablene og plata fordybles i 
betongen. I bunn av sadelen er det en øvre glidelagerplate som ligger an mot en nedre glidelagerplate, 
og dette sjiktet kan gli under montering av bærekabelen.  
 
I forankringsklossen forankres kablene i plater og stag av ordinært valset plate- og stangstål, se Figur 2 
nedenfor.  
 
 

 
Figur 2 Forankring av bærekabler i plater og stag 

 
Mellom forankringskloss og forankringskammer er berget forsterket med spennkabler.  
I forankringskammeret er spennkablene forankret i ei støpt betongplate.  
 
Øvre hengestangsfester utformes som T-formede tverrsnitt i smidd eller støpt stål. Disse plasseres over 
og gjennom bærekablene og festes med bøyler. Hvert hengestangsfeste veier ca 750 kg.  
 
Hengestengene er av typen lukkede, spiralslåtte kabler med diameter 55 mm og er plassert med 12 
meters avstand langs brua. Det er til sammen 122 hengestenger med en total lengde på ca 4.000 meter.  
 
Bruas avstivningsbærer utføres som en 2,5 meter høy og 14,2 meter bred oppsveiset, lukket stålkasse 
med spisse hjørner og innvendige tverrskott for hver fjerde meter. Det legges membran av typen safe-
grip eller tilsvarende på kjørebanene.  
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Avstivningsbæreren har fritt opplegg på pendellager og sidefastholdning til planumsrigel på hvert tårn. 
På den ene siden er den fastholdt i bruas lengderetning med en demper. I overgangen til viaduktene har 
brua flerelementfuger, og det er dermed ingen kraftoverføring mellom avstivningsbærer og viadukter.  
 
Viaduktene utføres som plasstøpte, spennarmerte betongbruer med fastholding i landkar og glidelagre 
på planumsrigel. Det kan være aktuelt (økonomisk) å dele viadukt sør i to mindre spenn. Landkarene er 
fundamentert på berg. 
 
Avstivningsbæreren er malt på utsiden. Avfuktingsanlegg etableres inne i avstivningsbærer og i tårntopp 
(rundt sadler).  
 
Tårn utstyres med spiraltrapp eller tilsvarende i det ene tårnbeinet og leider i det andre, og på 
planumsrigel trapper som gir adkomst inn i avstivningsbæreren. Utvendig på avstivningsbærer skal det 
være inspeksjonsvogn, se N400, pkt 12.8.3.1.  
 
Det er rekkverk på utside av kjørebanene. Det er også rekkverk på tårnrigler og på bærekablene. 
Bærekabler i sidespenn skal i tillegg til rekkverk også ha anordning for å hindre 
hvirvelavløsningssvingninger. 
 
Lys/elektro omfatter blant annet innvendig belysning av tårn og avstivningsbærer, vegbelysning, flylys, 
seilingslys og -merker, kabelbruer og lynavledere. 

3.4.3 Foreløpige beregninger 
Siden Leirfjord bru er ei spesielt stor bru, er viktige prosjekteringsforutsetninger og 
overslagsberegninger vist.  
 
Avstivningsbærerens egenvekt er foreløpig beregnet til 7.150 kg/m. Bærekablene i hovedspennet har en 
egenvekt på 750 kg/m per kabelplan, og hengestengene med øvre hengestangsfeste har en egenvekt på 
100 kg/m per kabelplan. 
 
Brua har 2 kjørefelt og dimensjoneres for trafikklaster i henhold til NA-rundskriv 07/2015 Trafikklast i 
håndbok N400 Bruprosjektering. Alle lastvirkninger med influenslengder under 500 meter 
dimensjoneres etter NS-EN 1991-2 Trafikklast på bruer som for Leirfjord bru gir linjelast på:  
 
 9 kN/m2 x 0,6 x 3 m + 2,5 kN/m2 x 6 m = 31,2 kN/m  
 
Lastvirkninger med influenslengde over 500 m (bærekabel og forankringer, og tårn) kan dimensjoneres 
med trafikklaster definert slik i NA-rundskriv 07/2015: 
 
 9 kN/m per kjørefelt x 2 kjørefelt = 18 kN/m 
 
I dette forprosjektet velges det å benytte Eurokodelastene, også for lastvirkninger med influenslengder 
over 500 meter. 
 
Vindmålinger på stedet er igangsatt, og de vil pågå i fem år. Det er så langt ikke rapportert fra disse 
målingene. Vindhastigheter er foreløpig beregnet etter NS-EN 1991-1-4 «Vindlaster». 50-års middelvind 
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i høyde med brubanen er 38 m/s med en tubulensintensitet på 0,14. Brua skal kontrolleres mot 
instabilitetsmekanismer ved middelvind med 500-års returperiode multiplisert med en faktor 1,6. I 
høyde med brubane er denne beregnet til 42,5 m/s x 1,6 = 68,1 m/s. Hvirvelavløsningsproblemer skal 
løses ved å montere ledeskovler på undersiden av avstivningsbæreren. 
 
Brua dimensjoneres for temperaturlaster i henhold til N400, pkt 5,4,8. 
 
Jordskjelvlast har liten konsekvens for hengebruer, og det er ikke tatt hensyn til jordskjelvlast i 
forprosjektet.  
 
Konstruksjonen dimensjoneres ikke for påkjøringslast fra kjøretøy fordi ingen konstruksjonsdeler er 
eksponert for påkjøringslast. Prosjekteringsreglene forutsetter at det dimensjoneres for brudd og 
utskifting av hengestenger.  
 
Tårn og tårnfundament på begge sider vil i liten grad være eksponert for påseilingslaster fra skip. Lokal 
skade fra påkjøring av skip vil kunne oppstå på avstivningsbærerens underside, men heller ikke dette har 
relevans for dimensjoneringen fordi en slik lokal skade ikke medfører risiko for sammenbrudd i 
konstruksjonen, samt at skaden kan utbedres. 
 
NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner beskriver kontroll av et tilfelle med lastfaktor 
på 1,35 på egenvekt, men åpner for å gi mer detaljerte regler i det enkelte prosjekt. For dimensjonering 
av bærekabel, bærekabelforankringer og vertikalkraft i tårn fra bærekabel settes denne til 1,2. Dette 
begrunnes med at man har god kontroll på egenvekten i hovedspennet, og lastfaktor 1,35 medfører en 
stor økning i bærekabeldimensjon. Håndbok N400, punkt 13.2.1, åpner også for dette ved spennvidder 
over 500 m. 
 
Dimensjonerende lastkombinasjon for bærekabel med trafikk som dominerende last blir:  
 

Fdim = 0,89 x 1,35 Fg + 1,35 Ftraf + 0,7 x 1,6 Fvind + 0,7 x 1,2 Ftemp 

 

Globalanalyser er utført med programmet Alvsat og håndberegninger.  
 
Lastvirkninger i bærekabelen er beregnet med håndberegninger basert på taustatikk. Det er egenvekt og 
trafikk som er de dominerende lastene.  
 
Man kan da se på følgende uttrykk: 
 

𝑞𝑞𝑓𝑓 = 0,89 ∙ 1,35 ∙ 𝑞𝑞𝑔𝑔 + 1,35 ∙ 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓 = 

1,2 ∙ (7150𝑘𝑘𝑘𝑘 + 2 ∙ 750𝑘𝑘𝑘𝑘 + 2 ∙ 100𝑘𝑘𝑘𝑘) ∙ 9,81
𝑚𝑚
𝑠𝑠2

+ 1,35 ∙ 31,2
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚

≈ 146
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚

 

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

𝐻𝐻𝑓𝑓 =
𝑞𝑞𝑓𝑓𝑙𝑙2

8𝑓𝑓
=

146 ∙ 7602

8 ∙ 76
= 139 MN 
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Største strekk i kablene i hovedspenn er mot tårnene der vinkelen til kablene er størst (21,8 grader): 
 

𝑆𝑆𝑓𝑓 =
1

cos𝛼𝛼
∙ 𝐻𝐻 = 1,077 ∙

146 ∙ 7602

8 ∙ 760
= 150 MN 

 
Bærekablene i hovedspennet må ha en dimensjon på: 
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑆𝑆𝑓𝑓/2∙1,2∙1,5
1570 𝑁𝑁/𝑑𝑑𝑑𝑑2 = 0,086 𝑚𝑚2 pr kabelplan 

 
Benytter 8 spiralslåtte lukkede kabler ø = 125 mm og får 11.000 mm2 x 8 = 0,088 m2 
 
Dimensjon på hengestenger er ikke beregnet nøyaktig. Det er tatt utgangspunkt i hengestengene fra 
Dalsfjordbrua. Dimensjonen er økt noe for å ta hensyn til økningen i trafikklast etter Eurokoden.  
 
Dimensjon på hengestengene antas lik ø = 55 mm. 
 
Trafikklast gir de største spenningene i avstivningsbæreren. Disse er ikke beregnet i denne rapporten, 
men tverrsnittet er økt noe sammenlignet med Dalsfjordbrua for å ta hensyn til økt trafikklast.  
 
Nødvendig betongtverrsnitt i tårntopp bestemmes av vertikal kraft fra bærekabel i tårntopp 
(ferdigtilstand). 
 
Vertikalkraften fra bærekablene i tårntopp øst kan utrykkes som: 
 

𝑉𝑉𝑓𝑓 = 𝐻𝐻𝑓𝑓 ∙ tan 21,8 + 𝐻𝐻𝑓𝑓 ∙ tan 21,8 = 111 MN 
 
Med et tverrsnitt på 3,0 meter x 4,0 meter og 0,5 meter veggtykkelser får man en spenning på 9 MPa.  
 
Tårnene har en vekt på 70 MN. Med et tverrsnitt på 6,0 meter x 8,0 meter og veggtykkelse 0,5 m får 
man en spenning på: 

𝜎𝜎𝑏𝑏𝑡𝑡 =
111 MN + 70 MN ∙ 1,2

13 m2 = 7,5 MPa,  
       
 
der 1,2 er lastfaktor for egenvekt av tårn.  
 
Det er ikke gjort videre beregninger på frittstående tårn - som vil bli dimensjonerende for snittet i bunn 
av tårn. Basert på tidligere bruer og de beregnede spenningene for ferdigtilstand kan det konkluderes 
med at det foreslåtte tårnet er konservativt med tanke på beregning av masser. 
 
Grunntrykk under tårnfundamentene fra egenvekt og trafikklast blir: 
 

𝜎𝜎𝑔𝑔𝑡𝑡 =
111 MN + (70 MN+18,5 ∙ 2 MN) ∙ 1,2

9 ∙ 14 m2 ∙ 2
= 0,95 MPa, 

 
der 18,5 MN er vekt av tårnfundament 
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Ved å inkludere lastvirkninger fra vind vil trykket under det ene tårnfundamentet på hvert tårnbein øke 
noe, mens det andre reduseres. I byggetilstand vil grunntrykket lokalt under deler av tårnfundamentet 
øke betraktelig, men det totale grunntrykket blir svært lite sammenlignet med ferdigtilstanden.  
 
De mest relevante egenfrekvensene til brua er:  

• Første symmetriske horisontale svingeform  14,5 sek 
• Første asymmetriske horisontale svingeform 5,9 sek 
• Første symmetriske vertikale svingeform 5,3 sek 
• Andre symmetriske vertikale svingeform 3,8 sek 
• Første asymmetriske vertikale svingeform 7,0 sek 
• Første symmetriske torsjonsvingeform 1,6 sek 
• Første asymmetriske torsjonsvingeform 1,0 sek 

 
Det er instabilitetsmekanismen flutter som gir lavest kritisk vindhastighet. Laveste kritisk vindhastighet 
er beregnet ved hjelp av Selbergs formel til 96 m/s. Man kan altså konkludere med at stabilitet i vind 
ikke er et problem for brua. 

3.4.4 Utførelse 
Byggegrop for tårnfundament, viaduktsøyler og landkar sprenges ut. Løst overflateberg sprenges bort 
før det etableres plan hylle til fundamentene. For å sikre stabilitet mot velting i byggetilstand 
(frittstående tårn) kan det også bli behov for injiserte bergforankringer i tårnfundamentet. 
 
Tårn kan utføres med adkomst fra fjorden – og med tårnkraner. De første støpene (tårnfundamentene) 
er store og krever nøye planlegging for å sikre kontinuerlig transport av betong. Tårnbeina støpes med 
klatre- eller glideforskaling.  
 
I området ved forankringsklosser sprenges overflateberg bort. Dette er ingen stor jobb, og den kan 
utføres med relativt lett utstyr. Deretter bores hull til spennarmering fra forankringskloss ned til 
forankringskammer. Så bygges forskalingen, og plater og stag monteres før klossen støpes.  
 
I forankringskammeret støpes betongplata etter at hullene er boret og spennarmeringen er montert.  
 
Kabelarbeidene innledes med å montere en såkalt «catwalk», som er arbeidsplattformen for 
kabelmontasjen, se også Figur 3 nedenfor. Dette er lett utstyr som kan installeres med helikopter.  
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Figur 3 Catwalk (Dalsfjordbrua) 

 
Kablene kan så monteres på flere måter:  
 

1. Det vanlige er at man transporterer tromlene med bærekablene til en av forankringsklossene og 
trekker kabelen over brua. Én trommel kan veie over 100 tonn og med diameter 4-5 meter, se 
Figur 4 nedenfor, så dette krever adkomstveg på den ene siden av fjorden.  
 

2. Det er også mulig å transportere tromlene på fjorden, heise kablene opp til tårntoppen og 
trekke dem over fjorden. Til slutt har man en ende igjen fra tårntoppen og ned til fjorden som 
man kan heise/løfte opp til forankringen. Dette vil kreve en god del midlertidige konstruksjoner i 
tårntoppen.  
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Figur 4 Trommel med bærekabel (Dalsfjordbrua) 

 
Hengestenger og øvre hengestangsfester kan enten heises opp fra en lekter på fjorden eller monteres 
med helikopter. Øvre hengestangsfeste kommer ferdig overflatebehandlet fra verksted, mens 
bærekabler og hengestenger skal overflatebehandles etter at brua er ferdig montert. 
 
Avstivningsbæreren leveres i seksjoner på ca 40-60 m lengde på lekter fra stålverkstedet. Disse kan 
heises opp fra lekteren ved jekker på bærekabelene eller ved å benytte et kranskip, se også Figur 5 
nedenfor. 
 

 
 

Figur 5 Montering av avstivningsbærer (Dalsfjordbrua) 
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Mens seksjonene monteres forskyves tårnsadlene slik at tårnet beholder sin vertikale form. De ulike 
seksjonene i avstivningsbæreren låses til hverandre med midlertidige klemmer til alle er på plass. Når 
alle seksjonene er på plass, blir de sveist sammen før sveiseskjøtene overflatebehandles. 

3.4.5 Usikkerhet 
Geologiske undersøkelser pågår. Avdekking av eventuelle svakhetssoner kan føre til at tårnfundament 
eller bærekabelforankringer må flyttes, og dette vil kunne påvirke brugeometrien.  
 
Den største usikkerheten er ellers knyttet til adkomst til forankringsklosser og forankringskamre i 
byggefasen.  

 Bru Tverrelva Bonå – pr 28829-28967 
3.5.1 Brusted 
Vegen krysser over Fv 613 og Tverrelva i en relativt høy dal, og i veglinja er største høyde over terrenget 
ca 27 meter. Mot sør stiger terrenget bratt, og vegen går inn i tunnel ca 50 meter fra bruenden. Mot 
nord går vegen videre i terreng omtrent på høyde meg vegen. Ved bruende nord starter en midtrabatt, 
og ca 100 meter fra bruenden er det avkjørsel mot øst.  
 
Grunnforholdene er ikke ferdig utredet, men foreløpige undersøkelser tyder på berg i dagen eller lite 
løsmasser i dalsida mot sør og morenemasser i dalsida mot nord. Bæreevne i løsmasser og dybde til 
berg er ikke rapportert.  

3.5.2 Valgt bruløsning 
Kontinuerlig betongbru med bjelke-/plate-tverrsnitt er valgt, se også kapittel 3.1.1, side 5. Brua er vist i 
tegning K160.  
 
Spennvidder/lengde er 24,0 + 3 x 30,0 + 24,0 = 138,0 meter. Spenninndelingen er valgt delvis for å 
unngå søyle helt i bunnen av dalen. Her er det rom for justeringer.  
 
For landkar akse 1 og søyler akse 2-4 antas fundamentering med såle på berg. For søyle akse 5 og 
landkar akse 6 antas grupper med spissbærende peler, for eksempel stålkjernepeler.  
 
Skivesøyler med 4,0 meter x 0,8 meter tverrsnitt avrundet i hjørnene med R = 250 mm er valgt. Søylene 
blir mellom 11 og 25 meter lange, og fri høyde under brua blir ca 25 meter på det høyeste.  
 
Føringsavstanden er 1,0 meter (skulder) + 2 x 3,25 meter (kjørebaner) + 1,0 meter (skulder) = 8,5 meter. 
Mot akse 6 får vegen utvidet føringsavstand av hensyn til siktforhold mot tilstøtende kryss. Bruplata har 
6,8 % tverrfall (énsidig fall).  
 
Overbygningen får tverrsnittshøyde 1,35 meter.  
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Brua er forutsatt opplagt på:  
• betongledd i akse 1-4 (fastholding i bruas lengderetning)  
• énsidig bevegelig lager + allsidig bevegelig lager i akse 5-6 (bevegelse i bruas lengderetning)  

 

3.5.3 Utførelse 
Peler bores og byggegrop for fundamenter etableres. Fundamenter og søyler plasstøpes, og lagre 
monteres.  
 
Forskalingen utføres sannsynligvis med frittbærende bæresystem. Brubjelken utføres etappevis, og med 
de valgte spennviddene blir støpeetappene 30 meter.  

3.5.4 Usikkerhet 
Fundamenteringen er uavklart, men forventes ikke å bli spesielt krevende. Det er ellers ingen spesielle 
usikkerheter knyttet til den foreslåtte løsningen.  

 Kulvert Kvanndalen – pr 41326-41336 
3.6.1 Brusted 
Vegen krysser en relativt liten bekk/elv i en lav dal, og i veglinja er største høyde over terrenget ca 3 
meter på det høyeste. Mot sør stiger terrenget, og vegen går i skjæring gjennom en liten knaus. Mot 
nord går vegen videre i terreng omtrent på høyde meg vegen.  
 
Grunnforholdene er ikke ferdig utredet, men foreløpige undersøkelser tyder på berg i dagen eller lite 
løsmasser.  

3.6.2 Valgt bruløsning 
Plasstøpt kulvert med spennvidde 10,5 meter er foreslått. Konstruksjonen er vist i tegning K170.  
 
For begge akser antas fundamentering med såle på berg. Føringsavstanden er 8,5 meter, og bruplata har 
3,0 % takfall. Overbygningen får tverrsnittshøyde 0,70 meter.  
 

 Bru Sildhopen – pr 43884-44012 
3.7.1 Brusted 
Vegen krysser over Sildhopelva i en relativt høy dal, og i veglinja er største høyde over terrenget ca 26 
meter. Mot sør stiger terrenget bratt, og vegen går inn i tunnel ca 60 meter fra bruenden. Mot nord går 
vegen videre i en liten skjæring i terreng omtrent på høyde meg vegen.  
 
Grunnforholdene er ikke ferdig utredet, men foreløpige undersøkelser tyder på berg i dagen eller lite 
løsmasser i området.  
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3.7.2 Valgt bruløsning 
Kontinuerlig betongbru med bjelke-/plate-tverrsnitt er valgt, se også kapittel 3.1.1, side 5. Brua er vist i 
tegning K180. 
 
Spennvidder/lengde er 18,0 + 4 x 23,0 + 18,0 = 128,0 meter. Spenninndelingen er valgt delvis for å 
unngå søyle i elva i bunnen av dalen. Her er det rom for justeringer.  
 
Alle akser antas sålefundamentert på berg.  
 
Skivesøyler med 4,0 meter x 0,8 meter tverrsnitt avrundet i hjørnene med R = 250 mm er valgt. Søylene 
blir mellom 10 og 25 meter lange, og fri høyde under brua blir ca 25 meter på det høyeste.  
 
Føringsavstanden er 1,0 meter (skulder) + 2 x 3,25 meter (kjørebaner) + 1,0 meter (skulder) = 8,5 meter. 
Med kantdragere på 0,5 meter blir brubredden 9,5 meter. Bruplata har 7,0 % tverrfall (énsidig fall).  
 
Overbygningen får tverrsnittshøyde 1,00 meter.  
 
Brua er forutsatt opplagt på:  

• betongledd i akse 1-4 (fastholding i bruas lengderetning)  
• énsidig bevegelig lager + allsidig bevegelig lager i akse 5-7 (bevegelse i bruas lengderetning)  

 

3.7.3 Utførelse 
Byggegrop for landkar/søyler sprenges ut, og underbygningen plasstøpes. Lagre monteres. 
 
Forskalingen utføres sannsynligvis med frittbærende bæresystem. Brubjelken utføres etappevis, og med 
de valgte spennviddene blir støpeetappene 23 meter.  

3.7.4 Usikkerhet 
Fundamenteringen er uavklart, men forventes ikke å bli spesielt krevende. Det er ellers ingen spesielle 
usikkerheter knyttet til den foreslåtte løsningen.  

 Tunnelportaler 
Tunnelportaler skal ha traktform og tverrsnitt T13,5 ut mot dagen. De skal innsnevres til tverrsnitt T9,5 
mot tunnelen. I tillegg til dette kommer eventuelle kurveutvidelser. Innsnevring fra T13,5 til T9,5 skal 
skje over en lengde på 20 meter.  
 
Dersom portalen er lengre enn 20 meter, beholdes tverrsnitt T9,5 fra innerenden av trompeten og til 
fjelltunnelen. Portalen skal avsluttes i tunnel med en kontaktstøp med lengde minimum 2 meter.  
Dersom portallengden er kortere enn 20 meter, bygges trompetformen inn i fjelltunnelen. Portalen skal 
også i dette tilfellet avsluttes med kontaktstøp men lengde minimum 2 meter og med tverrsnitt bestemt 
av aktuell portallengde og lineær innsnevring som angitt over. 
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Sålefundamenter på berg eller løsmasser er forutsatt. Prosjektering av tunnelportaler bør ta høyde for 
at det sprenges for dypt, eller at det er zdårligere grunnforhold enn forutsatt (godt berg). Det er knyttet 
store kostnader til omprosjektering i byggefasen, og det er derfor et risikoreduserende tiltak å 
prosjektere tunnelportalen slik at den er robust med hensyn til endringer i 
fundamenteringsforutsetninger eller antatt bergnivå. 
 
Foreslått portalløsning er vist i tegning K200.  

 Overgangsbru – pr 489  
Føringsavstand kryssende veg 5,0 meter.  
 
Slakkarmert bjelke-/platebru med spennvidder 10,5 + 14,0 + 10,5 = 35,0 meter og tverrsnittshøyde 1,0 
meter er foreslått, se tegning K110. Monolittiske skivesøyler 2,0 meter x 0,75 meter i akse 2 og 3, 
landkarløse bruender på glidelagre. Overbygningen kan eventuelt spennarmeres, og da kan 
tverrsnittshøyden reduseres noe.  
 
Minste fri høyde under brua (for E6) er ca 5,3 meter.  

 Overgangsbru – pr 9910 
Føringsavstand kryssende veg 5,0 meter.  
 
Slakkarmert bjelke-/platebru med spennvidder 12 + 16 + 12 = 40 meter og tverrsnittshøyde 1,0 meter er 
foreslått, se tegning K130. Monolittiske skivesøyler 2,0 meter x 0,75 meter i akse 2 og 3, landkarløse 
bruender på glidelagre. Overbygningen kan eventuelt spennarmeres, og da kan tverrsnittshøyden 
reduseres noe.  
 
Minste fri høyde under brua (for E6) er ca 5,6 meter.  

 Overgangsbru – pr 23230  
Føringsavstand kryssende veg 6,5 meter.  
 
Spennarmert bjelke-/platebru med teoretiske spennvidder ca 23 + 26 + 23 = 72 meter og 
tverrsnittshøyde 1,1 meter er foreslått, se tegning K140. Monolittiske skivesøyler 3,7 meter x 0,75 meter 
i akse 2 og 3, landkarløse bruender på glidelagre. Brua krysser E6 med en vinkel på bare 30 grader i 
forhold til E6. Denne vinkelen gjør det nødvendig å legge landkarakser normalt på bruaksen – og ikke 
med samme vinkel som søylene i akse 2 og 3.  
 
Minste fri høyde under brua (for E6) er ca 5,4 meter.  
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 Overgangsbru – pr 44150  
Føringsavstand kryssende veg 5,0 meter.  
 
Slakkarmert sprengverkbru med teoretiske spennvidder ca 3,6 + 30,8 + 3,5 = 37,9 meter og landkarløse 
bruender på glidelagre er foreslått, se tegning K190. Brua krysser E6 med en vinkel på 52 grader i 
forhold til E6. Denne vinkelen gjør det hensiktsmessig å legge landkarakser normalt på bruaksen.  
 

 Kulverter 
Kulverter er planlagt for kryssinger av mindre veger under ny E6.  
 
Plassering i linja (ca profilnummer) og antatt lysåpning (b x h):  
 15.400 4,0 m x 4,2 m 
 17.700 4,0 m x 3,5 m 
 31.725 4,0 m x 4,2 m 
 
Enkle, plasstøpte kulverter med tverrsnittstykkelser ca 400 mm, vanger/støttemurer parallelt med E6 og 
overgangsplater er planlagt.  
 
I tillegg kommer en bekkekulvert på tilknytningsvegen oppstrøms Bru Tverrelva Bonå, inntil videre med 
antatt lysåpning 4,0 m x 4,0 m. 
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1 Innledning 
 

Statens Vegvesen Nordland ved Knut Sjursheim har anmodet konsulentfirmaet Emil Aall Dahle ENK om 

å utarbeide en risikoanalyse for påseilingslaster for Tørrfjordbrua, basert på aktuell skipstrafikk.  

Oppdraget er formulert slik: 

 

Det skal utarbeides en risikoanalyse for bestemmelse av ulykkeslast fra skipstrafikk som beskrevet i 
vegvesenets håndbok N400 (2015) kap. 5.6 Ulykkeslaster. 
For Tørrfjord bru skal støtkrefter fra fartøyer bestemmes basert på en risikoanalyse der skipsstørrelse, 
skipets hastighet ved sammenstøt og tilhørende påseilingslast vurderes. Risikoanalysen skal 
gjennomføres i henhold til NS5814, NS-EN 1991-1-7:2006+NA:2008, Tillegg B, eller andre anerkjente 
metoder. 
I oppdraget inngår også innsamling av nødvendig grunnlagsmateriale. 
Noen aktuelle instanser: 
Kystverket: post@kystverket.no Tlf: 07847 
Sørfold kommune: post@sorfold.kommune.no Tlf: 75685000 
Sørfold fiskarlag v/Frits Nyvoll: vollanbrit@gmail.com  

 

Analysen er utført i henhold til føringene ovenfor, og konkluderer med støtkraft og tilhørende frekvens 

pr. år.   

 

De nevnte instanser er kontaktet. 

 

Statens Vegvesen Nordland ved Knut Sjursheim anmodet den 17. juni 2016 konsulentfirmaet Emil Aall 

Dahle ENK om å omarbeide den utførte risikoanalysen for Tørrfjordbrua fordi trasévalget for brua var 

noe endret (sitat fra epost): 

”Imidlertid har vi nylig måttet endre veglinja over Tørrfjorden. Dette har sin bakgrunn i 

grunnforholdene i veglinja litt nord for Tørrfjorden bru. I den nye veglinja er søndre landkar 

plassert nær identisk med brua du har risikovurdert. Det nordlige landkaret er flyttet over 

200 m innover fjorden. Den nye brua er blitt 25 m kortere enn den opprinnelige, og 

hovedspenn og sidespenn er innkortet med hhv 5 og 2,5 m. Se vedlagte tegninger.” 

 

Denne analysen er revidert i henhold til det overstående (Rev. 4). 

 

 

 

mailto:post@kystverket.no
mailto:post@sorfold.kommune.no
mailto:vollanbrit@gmail.com
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2 Data for brua og skipstrafikken 

2.1 Brua 
Statens vegvesen arbeider med detaljreguleringsplan for prosjekt E6 Sørfoldtunnelene. Prosjektet går 
fra Megården til Sildhopen i Sørfold kommune og omfatter både ny veg og nye tunneler og bruer.  
En av bruene, Tørrfjord bru, kan bli utsatt for støt fra båter. Brua krysser Tørrfjorden litt lenger ut i 
fjorden enn eksisterende E6-bru, Trengselet bru. Planene er forelagt Kystverket som har anbefalt en 
seilingshøyde på 15 m over HAT, bredde på seilløpet er satt til 50m. 
 
Bruseksjonen i Vegdirektoratet har utarbeidet et revidert skisseprosjekt for brua. Total lengde på brua er 
nå 575 m og den går nær rettlinjet over fjorden, se Figur 2 og 3. Den nye brua er blitt 25 m kortere enn 
den opprinnelige, og hovedspenn og sidespenn er innkortet med hhv 5 og 2,5 m. De tre midtspennene 
er hver på 125 m. Det er 4 pilarer i sjø, og ingen på land. Brua skal fundamenteres på frittstående 
pelegrupper i vann, overbygningen er en stålkasse med betongdekke. Det er ingen utfyllinger i sjø 
verken nær land eller i forbindelse med pilarene. 
Området ved brua er vist på Figur 1 

 

 

Figur 1  Området rundt Tørrfjordbrua (fra SVV). Ny (omtrentlig) veitrasé er indikert som blå linje. 
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Traséen for brua er vist på Figur 2. 

 

Figur 2 Oppriss og tverrsnitt av brua. Tidligere planlagt brutrasé er vist med stiplet kurve (i rødt) 

Oppriss og tverrsnitt av brua er gjengitt på Figur 3. Kystverket har anbefalt seilinghøyden over HAT til 

15m. Seilingshøyden skal i prinsippet støtte seg til risikoanalysen for skipsstøt, dette kommenteres 

senere i denne rapporten. Bredden av seilingsløpet er satt til 50m, dette valget er ikke begrunnet. 

Avstanden mellom de to midtre pilarene er 125m. 

Det planlagte seglingsløpet mellom pilar 3 og 4 (grønn farge) er vist på Figur 3. 

 

 
 

Figur 3 Detalj av seglingsløpet mellom pilar 4 og 5 er markert med grønn farge 
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Figur 4 Trengselet bru 

Som en kuriositet er det tatt med et foto fra innledningen til byggingen av Trengselet jernbanebru i 1944. 

Brua skulle bli en del av Hitlers Polarbahn til Kirkenes.  

 

Figur 5 Utlasting fra båt (ca. 60fot) ved Trengselet 1944/45. 
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2.1 Skipstrafikken i området 

Data for skipstrafikken i området er skaffet til veie gjennom lokale kontakter. Det har ikke vært aktuelt å 

benytte Kystverkets database AIS1 Online, dette fordi bare ca. 60 % av fiskefartøyer over 15m har AIS 

fordi de er unntatt fra kravet. De som har AIS har skaffet seg instrumentet på frivillig basis.  

Resultatet av innsamlede opplysninger er sammenstilt i Tabell 1. 

Tabell 1 Skipsdata for trafikken pr år under Tørrfjordbrua (ut/inn) 

Skipstype Skipslengde 

31-50fot 50-100fot >100fot 

Fiskebåter 50 100 - 

Brønnbåter -  20 - 

Sum 50 120     -  

 

Ca. 170 fartøyer over 31 fot seiler inn og ut under den nye Tørrfjordbrua hvert år. 

Det er en god del lystbåttrafikk i Tørrfjorden og Nordfjorden. Det er en marina ved Megården, se Figur 6. 

Båtene er små, i størrelsesorden 15-30fot. 

 

Figur 6 Marina, Tørfjord
2
 båtforening 

                                                           
1
 AIS står for Automatic Identification System. 

2
 Foreningens navn staves med én r. 
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Opplysninger om båttrafikk og lokale forhold er innhentet iht. Tabell 2. 

Tabell 2 Opplysninger om skipstrafikk 

Navn Stilling Opplysninger 
Jonny Sevaldsen Eier, fiskebåten M/K Frøkna, 

Styrkesnes. 
50 fot lokal fiskebåt. Drifter i 
Tørrfjorden og Nordfjorden. Garn og 
sildenot 

Hermod Hjelvik Eier, Viksund 31fots fiskebåt  Drifter i Tørrfjorden og Nordfjorden. 
Garn 

Frits Nyvold Leder, Sørfold fiskarlag Fiskerivirksomhet, Tørrfjorden og 
Nordfjorden 

Ole Jonas Osland Avdelingssjef, Kystverket Nordland Bruhøyde m.m. 

Bjørn Erik Krossnes Avdelingssjef, Kystverket KVA Kystverkets virksomhet med bruer 

Leidulf Olsen Formann Tørfjord båtforening Lystbåttrafikk Tørrfjorden og 
Nordfjorden. 

Kurt Peder Hjelvik Kommunalsjef teknisk/næring: Kommunalt planverk Tørrfjorden og 
Nordfjorden 

 

Det er en betydelig trafikk av lasteskip av typen som er vist på Figur 7. Det er omkring 500 anløp pr. år. 

til Salten verk og Hammarfall Dolomitt, ref. i Skipene har en lengde opptil 140m, og er av en 

størrelsesorden som vist på Figur 7.  

 
 

Figur 7 Typisk lasteskip i leia til/fra Straumen 

 

Figur 8 M/S Livarden på grunn på reise mellom 

Straumen og Mo i Rana 

 

Sørfold kommune har funnet ut at grunnstøting i området har kategorien ”Sannsynlig”, Ref. i. Det har 

gjennom årene skjedd en del grunnstøtinger med skip, for eksempel med containerskipet M/S Livarden i 

2007, på vei mellom Straumen og Mo i Rana, se Figur 8.  

I seglingsleden inn og ut mot Straumen er det rimelig å anta at en grunnstøting kan skje ved en 
menneskelig feil som fører til at skipet fortsetter på feil kurs og grunnstøter.  En annen mulighet, med 
langt lavere sannsynlighet er en rorfeil, som kan fører til at skipet svinger brått, og går på land.  Det er 
imidlertid svært lite sannsynlig at slike hendelser føre til at et skip treffer Tørrfjordbrua, og tap av kontroll 
av skip i leia er derfor ikke med i denne analysen, Ref. iii, NA side 5. 
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Nye bruer skal ikke være til hinder for verken eksisterende virksomhet eller planlagte tiltak i området. 

Ved samtaler med lokale personer som listet opp i Tabell 2, er det ikke kommet frem noen negative 

forhold.  

Når det gjelder naturressurser er det vist til at det frem til midten av 1960-årene var et rikt sildefiske i 

Nordfjorden. Det er ikke ventet at dette skal skje igjen. Men det kommersielle sildefiske som foregår nå 

har likevel et så stort omfang at brønnbåter3 på opptil 100fots lengde (litt over 30m) går inn i Nordfjorden 

for å hente låssatt sild4, se Tabell 2.  

Sandbåter har grabbet sand fra sjøbunnen i Nordfjorden tidligere, men dette har opphørt. Årsaken er 

antagelig at saltholdig sand er uønsket i betong i dag. Mineralforkomster eller annet av kommersielle 

interesse er ikke påvist i området rundt Nordfjorden, eller i området mellom Trengselet bru og den nye 

brua. 

Persontransport til naturvernområdene sørøst for Nordfjorden (Rago) skjer med transport langs FV617, 

og ikke med båt via Nordfjorden. 

Høyden av bruspennene for den nye brua er anbefalt av Kystverket til 15m. Lokale fiskere mener at 

høyden bør være 18m fordi Trengselet bru har denne høyden midt i spennet5. 

Leden inn til Nordfjorden er ikke kategorisert som biled. Kystverket vil komme frem til en adekvat 

merking av brua. 

                                                           
3
 Med ”Brønnbåter” menes her fiskefartøyer som kan føre fisk i (kjølt) sjøvann i tanker i lasterommet. Vanlige brønnbåter   

som benyttes i oppdrettsnæringen har normalt en lengde på 50-60m. 
4 Mindre fiskebåter har ikke lastekapasitet/lasteromsutforming til å ta om bord låssatt sild. 
5 Over HAT. 
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3 Beregning av støtfrekvens  

3.1 Generelt 
I henhold til Ref. ii er påseilingslaster fra skip er en av flere ulykkeslaster som, hvis relevant, skal tas 

hensyn til ved prosjektering av bruer. En slik risikoanalyse skal gjennomføres i henhold til Ref. ii og    

Ref. iii . 

Bruas trasé vist på Figur 2, og seilingsløpet og bruas geometri er vist på Figur 3. Det er greie 

navigasjonsforhold, og ingen kursendringer av betydning nær brua.  

Kystverket stiller krav til fri høyde og bredde i seilløp. Valget bør støtte seg til en risikoanalyse. Videre 

kan Kystverket pålegge møterestriksjoner, krav til varslings- og navigasjonssystemer etc., se Ref. ii. 

Avstanden mellom pilarene er 125m, og bredden av seilingsløpet er satt til 50m6. Kystverkets 

anbefaling7 til seilingsbredde for bruer er det dobbelte av skipsbredden. For den største båten på ca. 

100fot blir minimum seilingsbredde ca. 10m. Seilingsbredden er dermed relativt stor. 

Sannsynligheten for en møtesituasjon under brua er som nevnt vurdert til å være neglisjerbar, og er ikke 

tatt med i den videre analysen. 

3.2 Beregning av frekvens 
Støtkraften er forårsaket av sentralstøt nær vinkelrett på pilarene.  

Analysen er utført ved å anta skipstrafikken normalfordelt. Fordelingenes spredning (σ) er basert på 

vurdering av skipsstørrelse og seilingsmønster, og er relativt usikker. Frekvensberegningen er meget 

følsom for valg av spredning. Spredningen er i dette tilfellet vurderingsmessig satt til 0.5 av den halve 

avstanden mellom de to midterste pilarene, det vil si:  

 

σ  ≈  125/4  =  31.25m 

 

I det området det skipsstøt er aktuelt er brupilarene av betong med en bredde på 11.5m nær havflaten, 

se detalj på Figur 3.   

Pilarene er noe avrundet slik at dersom baugen treffer på utsiden blir det ikke sentralstøt, men skrens. 

Båtbredden er derfor ikke addert til bredden av pilaren. Bredden av pilarene er: 

 

D       =  11.5m 

 

Skip på kollisjons kurs mot en pilar er beregnet som den fraksjonen av trafikken som faller innenfor den 

delen av normalfordelingen som er begrenset av pilarene på hver side av seglingsløpet, se Figur 9. 

Total støtfrekvens pr. år beregnes slik8: 

 

                                                           
6
 Det er ikke klart hvor denne seilingsbredden på 50m kommer fra. 

7
 Jfr. Farledsmanualen, som finnes på Kystverkets nettside. 

8
 Én båt kan selvsagt bare treffe én pilar på inn- eller utgående. Kryssleddet p

. N
. (f(x/σ) •. (D/σ))2 skal derfor trekkes  

  fra. Men dette leddet er så lite at det kan neglisjeres i dette tilfellet. 
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FStøt = p .  N . f(x/σ) . (2 . D/σ)  

 

 

 

Figur 9 Beregning av støtfrekvens. Lateralfordeling en antatt normalfordelt. 

Her er: 

p  =  2 . 10-4 (empirisk sannsynlighet for treff av pilar, gitt kurs mot pilaren9 , Ref. iv) 

N  =  antall skip som passerer under brua pr. år begge veier  = 120 

σ  =  31.25m  

f(x/σ)  =  normalisert funksjonsverdi av normalfordelingen i avstand x=65.5m fra senterlinjen  

=  f(62.5/31.25) = f(2) = 0.054 

D   = støtdiameter = bredden av pilaren = 11.5m 

(2 . D/σ)  = normalisert, dobbel støtdiameter   =  2 . 11.5m/31.25m  =  0.736 

 

Støtfrekvensen blir da: 

 

FStøt  = 2 . 10-4  .  120  . 0.054 . 0.736 = 9.54 ∙10-4  pr. år 10 

 

Frekvensen ligger over akseptkriteriet på 1/10000 = 10-4 pr. år. Ved dimensjoneringen må man sørge for 

at skipsstøt ikke ødelegger brua. 

Når det gjelder usikkerhet, kommer det vesentlige bidraget fra antagelsen om spredningen i 

normalfordelingen. Denne er her, som nevnt, satt til 0.5 av den halve seilingsbredden, se Figur 9. 

                                                           
9
 Denne faktoren er det vanlig å benytte i brustøtanalyser. 

10
 Støtfrekvensen mot sidepilarene er neglisjerbar. 

                            σ = 31.25m 

 

 

  

130m 

     D              D = 11.5m 

 f (x/σ)=0.054 

     D/σ =0.368 

 

                

X=62.5m 

 

 

      125m 
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4 Beregning av støtkrefter 

4.1 Generelt 
Ved sentralstøt fra et skip mot en brupilar vil skipets bevegelsesenergi bli omsatt til plastisk deformasjon 

av skipets baug, og til eventuell deformasjon av brupilaren. For pilarer av betong, som er dimensjonert 

mot aktuelle skipsstøt, blir pilaren ikke deformert, men kan få mindre, lokale skader. 

Forutsatt at støtet ikke gir ULS11, og brua blir stående, vil skipet stopper helt opp, og all 

bevegelsesenergi vil bli overført som deformasjonsenergi12. Dette fører til en støtkraft mot pilaren og 

skipet. Et aktuelt skipsstøt mot Tørrfjordbrua er skissemessig illustrert på Figur 12. 

4.2 Beregning av støtkraft 

Kurven som benyttes for beregning av maksimal støtkraft ved sentralstøt fra baug er hentet fra Ref. v. 

Kurven er justert ned fra et langt større fartøy etter metoden som er beskrevet i Ref. vi, og gjelder for en 

typisk fiskebåt med mulighet for å ta imot låssatt sild (”brønnbåt”, se fotnote på side 9) med en lengde 

på ca.100 fot (31.5m), og med en masse (deplasement) på om lag 300 tonn. Se Figur 10. 

 

 

Figur 10 Deformasjonskurve for baug for typisk fartøy. Det lineariserte forløpet er vist med stiplet (rød) linje. 

 

Den stiplede kurven kan beskrives slik: 

∂ = 0.33 • K(∂)     (m) 

Bevegelsesenergien til det dimensjonerende skipet (”brønnbåten”) er: 

 

E = 0.5 ∙ 1.1 ∙ M ∙ V2    (MJ) 

                                                           
11

 Ultimate Limit State. 
12 En meget liten del overføres til elastisk energi. 

K(∂ )  (MJ) 

∂ (m) 
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Her er: 

M = skipets masse (tonn)  ≈  300   (tonn) 

V = skipets hastighet ≈ 11knop = 5.67  (m/sek)13  

 

Faktoren 1.1 ivaretar 10 % medrevet vannmasse, som legges til ved baugstøt.  

Da blir: 

 

E = 0.5 ∙ 1.1 ∙ 300 ∙ 5.672 /1000 = 5.3   (MJ) 

 

Brupilaren er betraktet som uendelig stiv, slik at den ikke opptar deformasjonsenergi. Støtkraften finnes 

ved å sette skipets bevegelsesenergi lik deformasjonsenergien for skipets baug: 

    δmax 

E = ∫ K(δ)∙dδ     (MJ) 
    0 

Her er: 

 

K(δ) = den øyeblikkelige støtkraft    (MN) 

∂ = deformasjon av baugen 

 

Deformasjonen av baugen kan grovt uttrykkes slik: 

 

δ =  0.33 ∙ K(δ)     (MN) 

 

Arealet under kurven blir da 

 

E =  0.5 • δ • K(δ) ≡  0.165 • K(δ) •  K(δ)  (MJ) 

 

Da er: 

 

K(δ) =  Fdx  =  √5.3/0.165  5.7  (MN) 

 

K(δ) betegnes som  frontalstøtkraft, Fdx i Ref. iii.  

 

I dette tilfellet blir: 

 

δ =  0.33 • K(δ) = 1.9    (m) 

 

Situasjonen er vist skissemessig på Figur 12, der deformasjonsområdet δ er indikert. Båten på ca. 31m 

lengde ( bredde ca. 5m) kommer ikke i kontakt med den øvre, ellipseformede delen av pilaren.  

                                                           
13 Bruspennet er på 125m, mens bredden av seilingsleden er indikert til 50m av Kystverket. Dette er godt over anbefalinger i 
Farledsmanualen for bredden av led under bruer. Lokale fiskere har ingen betenkeligheter ved å holde en hastighet på 9-
10knop under den nye brua. Men på grunn av medstrøm på 1-1.5knop (grunnet tidevann og ferskvannsutstrømning fra 
Nordfjorden) kan hastigheten over grunnen (og dermed den hastigheten som noe konservativt er benyttet ved 
støtberegninger) ligge på opptil 11knop.  
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I avsnitt 4.6.2.  i Ref. iii oppgis også en sidekraft på: 

 

Fdy     =   0.5 •  Fdx   = 2.8   ( MN) 

Støtkraft forårsaket av friksjon, som virker samtidig med  Fdy kan bestemmes i henhold til 4.6.2 i  

 

Ref. iii. Anbefalt friksjonskoeffisient er μ = 0.4 (antagelig for stål-betong) 

 

FRes = μ• Fdy   = 1.1    (MN) 

 

Fra Ref. iii, avsnitt 4.6.1 og 4.6.2, fremgår at det skal foretas en vektoriell addisjon av Fdy og FRy for å 

finne resultantkraften FRes som virker i en vinkel α, som vist på Figur 1114.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Beregning av støtkraften FRes og angrepsvinkelen α 

 

Kreftene Fdx ,  Fdy  og FRes skal anvendes hver for seg. 

 

Veiledende verdier for den dynamiske forsterkningsfaktoren er 1.3 for frontalstøt og 1.7 for støt i 

tverretningen, del C.4 i Ref.iii. 

 

Før ”brønnbåten”, som er benyttet som dimensjonerende fartøy, er det ikke mulig for overbygget å 

komme i kontakt med bruspenn. Som et minimum angir Ref. iii  likevel en minste tverrkraft på: 

 

 FOverbygg   = 0.1   (MN) 

 

Dette ivaretar støt fra master etc. 

 

I Ref. iii, avsnitt  4.6.3, er det indikert en fordeling av støtkraften, se  Figur 12. Fordelingen er avhengig 

av vannstand, fartøyets nedlasting og om fartøyet har bulb. ”Brønnbåten” som er brukt som 

dimensjonerende skip antas ikke å ha bulbbaug 
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 Endringen av brutrasé kan gi en marginal endring av α, men denne er neglisjert. 

Fdx 

Fdy =2.8MN 
Pilar 

FRes 

α 

 FR = 1.1MN 

FRes  = √2.8
2 

+ 1.1
2     

= 3 MN 

α        = 22
0
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. 

 

Figur 12 Indikert fordeling av støtkraft fra Ref. iii, avsnitt 4.6.3. Skipslengden er ca. L = 30m 

Støtkreftene kan sammenfattes slik: 

Frontalstøt:   K(δ)  =  Fdx =  5.7  (MN) 

Sidestøt:     =  Fdy =     2.8  ( MN)  
Støtkraft forårsaket av friksjon (μ≈0.4)  =  FRes. = 3.0   (MN) 

(vinkel α = 220, se Figur 11) 

Støtkraft mast/overbygg (mot spenn)  =  FOverbygg =  0.1  (MN) 

Kreftene skal anvendes hver for seg. 

0.05L 

        

0.05L 

        

0.05L 

    δ  
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5 Konklusjon  
Bare mindre skip og båter vil passere under den nye Tørrfjordbrua. Brua vil bli merket iht. Kystverkets 

bestemmelser.  Moderne, indirekte belysning av pilarene er å anbefale. God merking vil føre til at skip 

på avveie lettere kan oppdage brua og unngå kollisjon. Seglingsleden, med en bredde på bare 50m, bør 

kunne utvides fordi avstanden mellom de to midterste pilarene er på 125m. 

 

Støtfrekvens og støtkreftene er beregnet i rapporten. Usikkerheten domineres av valget av spredningen 

i den laterale fordelingen av skip som går mot brua. 

 

Høyden av brua bør neppe være under 18m, som er den største frie seilingshøyden for Trengselet bru, 

som er en buebru. Den nye brua vil neppe få noen strukturell skade dersom en mast treffer spennet, 

men kabler, lys etc. som ikke er beskyttet kan bli skadet. 
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VEDLEGG 2:  
Oversiktstegninger  
 
 
 

Navn Tegning
Tørrfjordelv bru K100
Overgangsbru pr 489 K110
Tørrfjord bru K120
Overgangsbru pr 9910 K130
Overgangsbru pr 23233 K140
Leirfjorden bru K150
Bru Tverrelva Bonå K160
Kulvert Kvanndalen K170
Bru Sildhopen K180
Overgangsbru pr 44150 K190
Typisk portal K200  
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