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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 

                                                           
14

 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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