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Hovedmålsettingen for prosjektet er å vurdere og presentere teknologiske muligheter 
og tilhørende samfunnseffekter av å etablere en ferjefri veg mellom kristiansand i sør 
og Trondheim i nord. en ferjefri e39 vil gå gjennom fylkene Vest-Agder, rogaland, 
Hordaland, sogn og Fjordane, møre og romsdal og sør-Trøndelag.

Prosjektutfordringer        

strekningen mellom kristiansand og Trondheim representerer store deler av norsk 
verdiskapning. Vegstandarden langs strekningen er derimot ikke tilfredsstillende med tanke 
på videre ekspansjon og utvikling.  mange fjorder legger store begrensninger på all trafikk 
sør-nord langs kysten. Trafikken er i dag i stor grad basert på ferjesamband over fjordene. 
denne avgrensningen i transporttilbud rammer næringslivet og verdiskapingen langs hele 
kysten.

Vi har i dag følgende fjordkryssinger langs eksisterende e39 mellom stavanger og Trondheim:
	 •	 Boknafjorden	(planlagt	undersjøisk	fjelltunnel,	«Rogfast»)
	 •	 Bjørnafjorden
	 •	 Sognefjorden
	 •	 Nordfjord
	 •	 Voldafjorden	(er	erstattet	av	«Kvivsvegen»)
	 •	 Storfjorden/Sulafjorden
	 •	 Romsdalsfjorden
	 •	 Halsafjorden

Trasévalg skal avklares i de ordinære planleggingsprosessene i regionene. 

Mandat           

samferdselsdepartementet gav statens vegvesen 12. juli 2010 følgende oppdrag:   
«E39	er	hovedpulsåren	i	vest.	En	ferjefri	kyststamveg	vil	redusere	avstandsulempene	i	
denne landsdelen. derfor har samferdselsminister magnhild meltveit kleppa satt i gang et 
prosjekt som skal utrede hvilket potensial en ferjefri kyststamveg vil ha for næringsliv og 
tilhørende bo- og arbeidsregioner. Prosjektet skal også vurdere teknologiske løsninger for 
fjordkryssinger.	E39	går	langs	kysten	fra	Kristiansand	til	Trondheim».

styringsgruppen ber prosjektet vurdere om det er brukt tilnærmingsmåter i den norske 
oljesektoren eller internasjonalt som med tilpasning kan være aktuelle for et så stort 
landsprosjekt.

Forord
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Mandat for Fjordkryssingsprosjektet:
delprosjektet skal vurdere teknologiske løsninger for fjordkryssinger.
styringsgruppa mener dette omfatter en vurdering av teknologiske løsninger for alle 
fjordkryssingene langs e39 der vi fremdeles har ferge. mulighetsstudien for kryssing 
av sognefjorden med et fast samband, som tidligere er sett i gang av region vest, 
bør i hovedtrekk fullføres som en teknologipilot. det bør parallelt jobbes med andre 
kryssinger som har mindre utfordringer i forhold til ekstreme dybder. eksempel på dette er 
bjørnafjorden i Hordaland og storfjorden i møre og romsdal.

siden mandatet er utvidet med en komponent for eventuell energiproduksjon, må 
fjordkryssingsprosjektet også vurdere hvilken ekstra belastning konstruksjonene vil få som 
følge av de løsningene som delprosjekt energi ser som aktuelle.

Prosjektgruppen består av følgende faste medlemmer:

Prosjekteier: kjartan Hove, region vest
Prosjektleder: Lidvard skorpa, region vest
Prosjektgruppen: bjørn isaksen, Vegdirektoratet
    olav Lahus, region sør
    jørn Arve Hasselø, region midt
    jorunn Hillestad sekse, region vest
    kristian berntsen, Vegdirektoratet
    johannes Veie, region øst
    mathias kjerstad eidem, region vest
    Anja kristin bakken, region vest

i tillegg har svein erik jakobsen, bernt jakobsen og Håvard Østlid vært innleid som 
konsulenter i perioden fram til mars 2011.
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Sammendrag
Arbeidet i denne fasen av prosjektet har vært konsentrert om å få fram alternativer for 
ferjefrie kryssinger av de resterende fjordene langs e39. Prosjektet jobber med å skaffe 
tilstrekkelig grunnlag for å kunne konstatere at det vil være teknisk mulig å gjennomføre 
slike ekstreme fjordkryssinger i nær framtid. For de fleste av disse kryssingene finnes det 
ingen tilsvarende brukonstruksjoner i dag noen steder i verden. det er derfor ikke bare 
spørsmål om å strekke eksisterende bruteknologi noe lenger, men at grensene for hva som 
er	mulig	med	dagens	teknologi	må	«sprenges».		I	tillegg	må	vi	ta	i	bruk	og	videreutvikle	
teknologi og erfaring fra offshorekonstruksjoner, og anvende den i kombinasjon med mer 
tradisjonell bruteknologi. 

det er også en viktig hensikt med prosjektet å opparbeide nødvendig kompetanse hos 
statens vegvesen som byggherre, samt hos konsulenter, entreprenører og andre involverte 
for å bygge opp gjennomføringsevne.

kryssing av sognefjorden ved Lavik-oppedal er brukt som eksempel for utvikling av 
teknologi og alternative kryssingsløsninger, og å verifisere at det vil la seg gjøre å bygge en 
fast forbindelse over en så ekstrem fjordkryssing. studiene som er gjort inkluderer løsninger 
basert på hovedprinsippene hengebru i ett spenn, flytebru, rørbru eller kombinasjoner 
av disse. For flyte- og rørbruer er det kommet fram mange alternative, og til dels ganske 
ulike løsninger. i mulighetsstudien er det gjennomført beregninger og analyser av tre ulike 
kryssingsløsninger til et nivå som dokumenterer teknisk gjennomførbarhet, innenfor normale 
krav til sikkerhet. disse løsningene er:
	 •	 Hengebru	i	ett	spenn.	Hovedspennet	vil	få	en	lengde	på	3700	meter.
	 •	 Flytebru.	Her	er	det	vurdert	en	løsning	med	hengebru	i	tre	spenn,	hvert	med	
  spennvidde 1234 meter. To av de fire brutårnene er fundamentert på flytende pong-
  tonger ute i fjorden. Pongtongene er forankret til bunnen på 1250 meter dybde.
	 •	 Rørbru.	Her	er	det	vurdert	en	endeforankret	løsning	med	to	adskilte	sirkulære	
  betongrør i en bue, forankret til vannoverflaten ved hjelp av flytende pongtonger. 
  rørbruen får en lengde på 4083 meter, og går inn i fjelltunnel på begge sider.

For alle løsningene gjelder et krav til skipslei på minst 400 meter bredde med 70 meter 
fri høyde og 20 meter dybde. i den grad sannsynligheten for skipskollisjon med deler av 
brukonstruksjonene overstiger krav til sikkerhet, er løsningene utformet slik at de skal tåle en 
skipskollisjon uten at det medfører fare for tap av liv for verken trafikanter eller mannskap og 
passasjerer på skip.

Ut fra resultatene i mulighetsstudien kan vi trekke konklusjonen at det er mulig å krysse 
den 3,7 kilometer brede og 1250 meter dype sognefjorden med både hengebru, 
flytebru og rørbru. selv om mulighetsstudien bare omfatter én hengebru-, én flytebru- 
og én rørbruløsning, er det rimelig å anta at det finnes flere alternative løsninger som 
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er gjennomførbare. mulighetsstudien har hittil ikke omfattet kostnadsberegning eller 
optimalisering av de studerte løsningene.

risikoanalysen som er utført i forbindelse med mulighetsstudien viser at hensynet til 
sikkerhet kan ivaretas for både flyte- og rørbru på en tilfredsstillende måte. dette gjelder 
sikkerhet både for trafikanter og brukonstruksjon, og for skip med mannskap og passasjerer.  

I	forbindelse	med	utarbeiding	av	konseptvalgutredninger	(KVU)	for	E39	på	strekningene	
Aksdal-bergen, og skei-Ålesund-bergsøya-Liabø, er det gjennomført vurderinger av 
mulige faste forbindelser over fjordene som inngår i ulike traséer for framtidig e39. dette 
gjelder	Halsafjorden,	Romsdalsfjorden	(Julsundet),	Storfjorden/Sulafjorden,	Nordfjord	og	
Bjørnafjorden	(inkl.	Langenuen).		Alle	kryssingene	er	vurdert	med	hensyn	til	hengebru-,	
flytebru- eller rørbruløsninger. Ut fra de studiene som er gjort har vi konkludert med at det vil 
være teknisk mulig å krysse alle fjordene med fast forbindelse. 

På dette nivået er det ikke gjennomført formelle prosesser knyttet til skipstrafikk, miljø, 
forsvarsinteresser, eller lignende. Valg av kryssingssted og utforming av kryssingsløsning 
er utelukkende basert på faglig skjønn. For disse kryssingene er det også gjennomført 
kostnadsberegninger etter Anslag-metoden. Vurderingene er gjort på et overordnet nivå, 
men slik at de er tilstrekkelige som grunnlag for valg av framtidig trasé for e39. det er ikke 
forutsett at endelig valg av løsning skal skje på dette grunnlaget, selv om hengebruløsninger 
synes å være meget aktuelle for fjordbredder opp til i størrelsesorden to kilometer. 

Flere alternative løsninger er vurdert som teknisk mulige for storfjorden/sulafjorden. disse 
kryssingene er ikke vurdert nærmere enn det som ble gjort i forbindelse med kVU-arbeidet.

For den fem kilometer brede og 550 meter dype bjørnafjorden er det flere gjennomførbare 
løsninger. For hengebru er det skissert en løsning med ett hovedspenn på 3300 meter, og 
med ett av tårnene plassert på om lag 150 meters dybde. For flytebruer er det vurdert både 
side- og endeforankra løsninger. Her vil flytedelen variere i lengde fra 3500 meter til 4000 
meter. i tillegg er det forutsatt tradisjonell bru over skipslei i nordre del av fjorden. det er 
også vurdert en løsning med hengebru som har ett eller flere tårn fundamentert på flytende, 
forankra	TLP-pongtonger	midtfjords.	For	rørbru	er	det	skissert	en	løsning	med	ett	rør	(med	
adskilte	løp	for	kjørebanene),	forankret	til	bunnen	med	skrå	strekkstag.		Kostnadsmessig	
synes det å være store forskjeller mellom løsningene, fra omtrent 9 til 20 milliarder kroner. 

Vi har gjennomført et skisseprosjekt for kryssing av boknafjorden med en bruløsning som 
alternativ til undersjøisk fjelltunnel. boknafjorden er om lag 7,5 kilometer bred, 5-600 meter 
dyp, og er utsatt for vind og bølger fra sørvest. gasstankere til og fra kårstø, og turistskip til 
og fra ryfylkefjordene passerer brustedet. 

som grunnlag for vurderingen har vi valgt en løsning med hengebru i fem spenn, hvert 
spenn på 1420 meter. Av de seks brutårnene er fire fundamentert på flytende TLP-forma 
pongtonger, forankret til fjordbunnen med vertikale strekkstag på 400-550 meter dybde. 
denne løsningen er valgt fordi vi har vurdert den som robust i forhold til naturlaster, samt 



7

FERJEFRI 

E39

de lp ros j ek t  F JORDKRYSS ING

at den vil i minst grad legge restriksjoner på framtidig skipstrafikk. det er videre lagt til 
grunn en løsning i stål, som vil gi kortere byggetid og lavere kostnader enn en løsning i 
betong. skisseprosjektet konkluderer med at det vil være teknisk mulig å bygge en slik 
brukonstruksjon. det er gjennomført beregninger av levetidskostnader, og disse indikerer at 
total neddiskontert verdi, for 100 års levetid, vil utgjøre fire prosent av byggekostnadene. 

det er lansert mange forslag fra eksterne fagmiljøer, særlig flytebruløsninger, for kryssing 
av fjordene langs e39. Forlagene er fulgt av kostnadsoverslag som er vesentlig lavere 
enn for de løsningene som er utviklet gjennom delprosjekt fjordkryssinger. Vi har hittil 
ikke hatt anledning til å gå gjennom de ulike forslagene med tanke på verken teknisk 
gjennomførbarhet eller kostnader. 

Ut fra det arbeidet som er utført så langt trekker vi konklusjonen at det vil 
være teknisk mulig å krysse alle de gjenværende fjordene langs E39 med 
fast bruforbindelse. Det er lagt til grunn at vanlig sikkerhetsnivå for veg- og 
brukonstruksjoner ivaretas. Framtidig skipstrafikk kan sikres, selv om noen 
løsninger vil medføre endringer i forhold til skipsleia. 

det foreligger allerede nå en rekke alternative løsninger for slike faste forbindelser basert på 
hovedprinsippene for hengebruer, flytebruer, rørbruer, eller varianter og kombinasjoner av disse.

Hvert kryssingssted er spesielt, både når det gjelder bredde, dybde, vind, bølger, strøm og 
skipstrafikk. Teknisk løsning må derfor tilpasses forholdene på det enkelte kryssingsstedet, 
og det er derfor viktig å ha utviklet ulike alternative løsninger. For de fleste fjordkryssinger vil 
flere løsninger kunne være gjennomførbare.

Hittil er løsningene bearbeidet på konseptnivå, og de framkomne løsningene krever 
videreutvikling. Arbeidet med å utvikle nødvendig teknologi må derfor videreføres, både 
for å verifisere de alternative tekniske løsningene, og utvikle standarder, analyseverktøy og 
godkjenningsregimer for slike grensesprengende konstruksjoner. Denne videreutviklingen 
kan gå parallelt med nødvendige planprosesser og vil således ikke forsinke oppstart 
av utbyggingsprosjekter.

Vi anbefaler at Fjordkryssingsprosjektet videreføres, og at det utarbeides et 
langsiktig program for utviklingsarbeidet i perioden 2014-2018. dette for å sikre at 
bygging av aktuelle fjordkryssingsprosjekter kan startes opp uten forsinkelse på grunn av 
manglende teknologi. Vi antar at prosjektet trenger en økonomisk ramme i størrelsesorden 
400-500 millioner kroner for perioden fram til og med 2018. 

Vi ønsker å videreføre teknologiutviklingen for både hengebruer, flytebruer, rørbruer, og 
varianter eller kombinasjoner av disse. detaljert prosjektplan og organisering etableres i løpet 
av 2013. Vi foreslår at prosjektet gjennomføres i perioden 2014-2018, og at det omfatter 
forskning og utvikling både for design, materialer, instrumentering/overvåkning, drift og 
vedlikehold, og nødvendig uttesting, for alle konstruksjonstypene. Utarbeiding av regelverk 
for dimensjonering og godkjenning av konstruksjonene vil skje som en integrert del av 
prosjektet.
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målsetting for en slik satsing bør være at det både for hengebru-, flytebru- og 
rørbruløsninger skal være klart for å utlyse anbudskonkurranse om prosjektering og bygging 
av bruer, som gjør det mulig å realisere de aktuelle fjordkryssingsprosjektene i perioden 
2016-18. 

Parallelt med dette utviklingsarbeidet må det gjennomføres innsamling av nødvendige 
stedlige	data	(vind,	bølger,	strøm,	bunnforhold	osv.)	for	den	enkelte	fjordkryssing.	På	den	
måten kan alle nødvendige grunnlagsdata framskaffes med tanke på videre detaljering med 
tekniske beregninger og løsningsvurderinger som må gjennomføres for hver enkelt kryssing. 
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1. Innledning
mange fjordkryssinger er blitt realisert de siste årene, men de mest ekstreme i form av 
bredde og dybde gjenstår. dette er i stor grad en konsekvens av at vi har nådd grensen for 
hvilke spennvidder som er mulige ut fra eksisterende bruteknologi. samtidig har vi blitt mer 
og mer klar over ulemper knyttet til løsninger med lange og dype undersjøiske fjelltunneler. 
Ut fra framkommelighet og energibruk er det ønskelig å satse på løsninger med slake 
stigningsforhold og små høydedifferanser. Arbeidet i Fjordkryssingsprosjektet omfatter derfor 
ikke undersjøiske fjelltunneler.

det betyr at vi må utvikle løsninger som baserer seg på flytende elementer, slik at fjordene 
ikke bare er en barriere, men også representerer muligheter for å bygge faste forbindelser.

Hensikten med Fjordkryssingsprosjektet er todelt: Å utvikle eksisterende og ny teknologi 
som vil åpne muligheten for faste forbindelser over alle de resterende fjordene langs e39, 
og	å	opparbeide	nødvendig	kompetanse	i	etaten	(og	hos	andre),	slik	at	det	vil	være	mulig	å	
prosjektere og bygge disse forbindelsene.

de enkelte fjordkryssingene har ulike karakteristika knyttet til dybde, bredde, grunnforhold, 
bølger, strøm, vind, skipstrafikk, osv. Av den grunn vil det være bruk for mange ulike 
typer løsninger. Fjordkryssingsprosjektet sin oppgave er derfor å sørge for at det finnes en 
«verktøykasse»	med	ulike	løsninger	til	disposisjon.

siden vi er i en tidlig utviklingsfase arbeider vi på konseptnivå. Ved videreføring av konkrete 
fjordkryssingsprosjekter vil det måtte gjennomføres mer detaljerte faser av undersøkelser og 
beregninger for å komme fram til tradisjonelt forprosjekt- og prosjekteringsnivå.

Parallelt med utvikling av teknologi må regelverk som lastforskrifter og dimensjoneringsregler 
for slike nye grensesprengende konstruksjoner utvikles.

Arbeidet i Fjordkryssingsprosjektet fokuserer på hva som kan være teknisk mulig, og har 
foreløpig ikke fokusert på økonomisk optimalisering av ulike løsninger. Vi legger til grunn at 
løsningene skal kunne bygges og driftes innenfor normale krav til sikkerhet for konstruksjon, 
trafikanter og andre. i utgangspunktet legger vi til rette for at løsningene kan benyttes av 
alle trafikantgrupper, både kjørende og gående/syklende.
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2. Innledende arbeid
Undersjøisk tunnel

i løpet av den senere tid har det vært en rivende utvikling når det gjelder tunnelbygging 
generelt, og ikke minst når det gjelder undersjøiske fjelltunneler. norge ligger absolutt i 
verdensklasse, med undersjøiske vegtunneler som er bortimot åtte kilometer lange og som 
går ned til 287 meter under havnivå. Flere, og enda lengre tunneler er under planlegging. 
den lengste er rogfast-tunnelen som planlegges med en lengde på nesten 25 kilometer.

Hengebru

når det gjelder hengebruer har det også vært en kontinuerlig utvikling. Hardangerbrua 
vil når den åpner i 2013 få det lengste hovedspennet for norske hengebruer, 1310 meter. 
For en så smal hengebru var dette utenkelig for en tid tilbake, og det er enestående i 
verdensmålestokk. På verdensbasis er det imidlertid bygget flere lange hengebruer, mellom 
annet storebælt i danmark som har et hovedspenn på 1624 meter, og Akashi-kaikyo-brua i 
japan med et hovedspenn på 1991 meter. Videre planlegges det en hengebru mellom sicilia 
og det italienske fastlandet som vil få et hovedspenn på over 3300 meter. den italienske 
brua planlegges for både veg- og jernbanetrafikk. Alle de lange utenlandske hengebruene 
er imidlertid overdimensjonert i forhold til den trafikkmengden som er aktuell for de norske 
hengebruene, og det derfor behov for å utvikle et eget norsk konsept for hengebruer over 
de gjenværende, brede norske fjordene. i sør-korea har korean expressway Corporation 
arbeidet målrettet med lange hengebruer, og har nå kommet fram til et konsept med 
hovedspenn opp til 2800 meter.

Flytebru

Flytebruer ble først benyttet som permanente bruer på 1600-tallet. slike konvensjonelle 
flytebruer har en begrenset stivhet og deformasjonene er avhengig av pongtongenes 
oppdrift og vannlinjeareal. Flytebruer er også blitt benyttet som system for jernbanebru. Ved 
maxau i Tyskland ble det i 1865 bygget en jernbanebru over rhinen som hadde en lengde på 
240 meter. 

det er bygget to flytebruer i norge for vegtrafikk, bergsøysundet bru på 830 meter, som vist 
i figur 1, og nordhordlandsbrua som har en flytedel på 1246 meter, som vist i figur 2. disse 
bruene er enestående i verdensmålestokk, på grunn av at de ligger på separate pongtonger 
og bare er forankret til land i endene. bruene er formet som en bue i horisontalplanet. det 
vil si at sidelaster fra bølger, vind og strøm føres som aksialkrefter i buen mot landfestene. 
denne flytebrutypen er derfor uavhengig av fjorddybde under flytedelen. 
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Figur	1:	Bergsøysundbrua	(Foto:	Jørn	Arve	Hasselø)

Figur	2:	Nordhordlandsbrua	(Foto:	Studio	Nordhordland/Arne	Årseth)

den ene enden av nordhordlandsbrua er forankret i en senkekasse som står på 30 meters 
dyp, dette tillater en seilingsled under en skråstagbru inn mot land. begge de to norske 
flytebruene fungerer godt, men utviklingen av flytebruer i norge stanset dessverre opp etter 
at nordhordlandsbrua var ferdig i 1994. 

den lengste flytebrua i moderne tid er evergreen Point Floating bridge over Lake Washington 
i nærheten av seattle, UsA. Flytedelen er 2310 meter lang og er en kontinuerlig pongtong 
med sideforankring. det bygges for tiden en ny sideforankret flytebru på over to kilometer i 
staten Washington.

Senketunnel

det er kun bygget en senketunnel i norge, bjørvikatunnelen, men mange elles i verden. selv om 
senketunnelen over bosporos har en dybde på omtrent 60 meter under havnivå, og senketunnel 
over Femern bælt mellom danmark og Tyskland planlegges med en lengde på om lag 17 
kilometer, er dette en konstruksjonstype som ikke passer for norske fjordkryssinger.
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Rørbru

rørbruer for vegtrafikk er ikke bygget noe sted i verden hittil. konseptet er imidlertid 
gammelt, og har vært gjenstand for studier og utvikling i flere land, særlig norge, italia, 
japan og kina. rørbru ble lansert som løsning for en fast forbindelse over karmsundet i 
1947, og senere vurdert i forbindelse med kryssing av Hardangerfjorden. 

en bevisst utvikling av dette konseptet startet i forbindelse med vurdering av fast forbindelse 
over Høgsfjorden i rogaland på 1980-tallet. dette arbeidet ble utført i tett samarbeid 
mellom statens vegvesen og fire entreprenør/konsulentgrupper. Utviklingsarbeidet ble ført så 
langt at konseptet i 1998 ble godkjent som teknisk løsning for denne kryssingen. Prosjektet 
fikk imidlertid ikke politisk støtte, og det ble bestemt at kryssingen skulle skje på et annet 
sted, og i form av en undersjøisk fjelltunnel. etter at Høgsfjordprosjektet bli skrinlagt i 2000 
stoppet utviklingen av denne kryssingsmetoden opp, og fagmiljøene hos statens vegvesen 
og de private aktørene gikk i oppløsning. 

de fire konseptene, se figur 3, som statens vegvesen mente ville være mulig å gjennomføre var:
•	 Betongrør	forankret	med	flytende	pongtonger	i	stål	med	skaft	i	betong	(Selmer)
•	 Betongrør	forankret	med	strekkstag	til	bunnen	av	fjorden	(Norwegian	Contractors)
•	 Betongrør	forankret	med	flytende	pongtonger	i	stål	med	skaft	av	stål	(Eeg-Henriksen)
•	 Stålrør	forankret	med	flytende	pongtonger	i	stål	(Kverner	Rosenberg)	

Figur 3: illustrasjon av løsningene som ble lansert for Høgsfjordkryssingen
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Offshore

i perioden etter at det ble påvist drivverdige oljefunn i nordsjøen i 1969 har det skjedd 
en utrolig utvikling av konstruksjoner offshore, som vist i figur 4. det startet med bunnfaste 
konstruksjoner, og har siden fortsatt med flytende konstruksjoner. ekofisktanken ble 
installert på 70 meter dyp i 1973, og Troll-plattformen på 303 meter dyp i 1995. de 
flytende	strekkstagsplattformene(Tension	Leg	Platform,	TLP)	Snorre	A	og	Heidrun	kom	i	
produksjon fra 1992 og 1995, begge ligger på om lag 350 meter vanndyp. i utlandet finnes 
det TLP-plattformer som er forankret på over 1500 meter dybde. disse konstruksjonene 
står ute i havet under ekstreme værforhold. Ved å kunne anvende teknologi fra slike faste 
eller flytende offshore-konstruksjoner til fjordkryssingsprosjekter åpner vi for helt andre 
muligheter for å etablere faste forbindelser over de gjenværende fjordene. 

Figur 4: illustrasjon av utviklinga for offshore plattformer.

2.1 Mulighetsstudien for kryssing av Sognefjorden

Idefasen

sognefjorden er en av de mest utfordrende fjordkryssingene langs e39. eksisterende e39 
krysser fjorden med en ferjeforbindelse mellom Lavik og oppedal. i dette området er 
fjorden 3,7 kilometer bred på det smaleste, og 1250 meter dyp. i sommerhalvåret er det 
stor trafikk av turistskip. denne fjordkryssingen er en av de mest utfordrende med tanke 
på ny teknologi, og den ble vurdert som en ideell kryssing som grunnlag for generell 
teknologiutvikling for nye fjordkryssingsmetoder. 

(Ill.:	Kurt	Wathne)
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Hensikten med mulighetsstudien har vært å finne ut om det er teknisk mulig å krysse 
sognefjorden med en fast forbindelse i dette området, samt hvilke løsninger som kunne 
være mest aktuelle. det har også vært et mål å kunne bruke resultatene fra denne 
mulighetsstudien i en mer generell sammenheng for kryssing av fjordene langs e39. det har 
derfor vært viktig å se på overførbarhet av den teknologiutvikling som blir gjort her til andre 
aktuelle fjordkryssinger.

Første del av mulighetsstudien var en idéfase, for å komme opp med skisser for mulige 
løsninger. det ble gjennomført to idéseminarer, ett for flyte- og rørbruløsninger 1. og 2. 
desember	2009,	og	ett	for	hengebruer	og	faste	bruløsninger	(inkludert	fundamentering	
på	flytende	fundament)	9.	og	10.	februar	2010.	Disse	to	ideseminarene	viste	at	det	finnes	
mange aktuelle løsninger, basert på utvikling av eksisterende bruteknologi, og å ta i bruk 
teknologi basert på flytende elementer.

Fullføring av mulighetsstudien

ettersom mulighetsstudien og resultatene fra ideseminarene ble mer kjent i fagmiljøene, 
kom det stadig inn flere forslag til løsninger. Løsninger basert på tradisjonell bruteknologi 
i kombinasjon med teknologi fra flytende offshore-konstruksjoner ble mer aktuelle. 
dette bekreftet at det sannsynligvis ville være mange ulike løsninger som kunne være 
teknisk gjennomførbare for en fast forbindelse over sognefjorden. i og med at kryssing 
av sognefjorden var et tenkt eksempel, ble det besluttet at det var nok å gjennomføre 
mulighetsstudien	for	en	alternativ	løsning	for	hver	av	typene	hengebru	(i	ett	spenn),	flytebru	og	
rørbru. Vi holdt også muligheten åpen for en kombinasjonsløsning av flytebru og rørbru. 

statens vegvesen har stor kompetanse på lange hengebruer, og valgte derfor i denne 
omgang å gjennomføre mulighetsstudien for hengebruløsning internt i etaten.

Det	ble	bestemt	å	bruke	konkurranseformen	«Konkurransepreget	dialog»	ved	kjøp	av	
konsulenttjenester i forbindelse med mulighetsstudie for kryssing av sognefjorden med 
flytebru og rørbru. Hensikten med denne fasen var å framskaffe dokumentasjon på at det er 
teknisk mulig å krysse sognefjorden med en løsning basert på henholdsvis hovedprinsippene 
for flytebru eller rørbru.

Flytende konstruksjoner vil kunne være gjenstand for påkjørsel av skip som trafikkerer 
fjorden, og som må krysse brukonstruksjonen. det er derfor gjennomført en risikoanalyse, 
utført av rambøll norge As. risikoanalysen er gjennomført i to faser, en fase som grunnlag 
for utarbeiding av løsningsforslag til den konkurranseprega dialogen, og en fase med 
grunnlag i de konkrete løsningsforslagene i de to delkonkurransene.

Gjennomføring av konkurransepreget dialog

Anskaffelsesprosedyren	«Konkurransepreget	dialog»	er	hjemlet	i	forskrift	om	offentlige	
anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, § 14-2. bruk av denne anskaffelsesprosedyren er ment 
å være unntak fra det normale, og den kan bare benyttes ved særlig komplekse kontrakter. 
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et slikt unntak er der oppdragsgiver ikke er i stand til objektivt å presisere de tekniske vilkår 
som kan oppfylle hans behov eller formål. denne anskaffelsesprosedyren har bare vært 
benyttet av statens vegvesen to ganger tidligere.

Tildeling av kontrakt skjedde etter en konkurranse hvor følgende trinn inngikk:
	 •	 Pre-kvalifisering
	 •	 Invitasjon	til	å	delta	i	konkurransepreget	dialog
	 •	 Innlevering	av	konseptforslag
	 •	 Vurdering	av	de	innkomne	konsepter/løsningsforslag	og	invitasjon	til	å	delta	i	
  dialogfasen
	 •	 Gjennomføring	av	dialogfase
	 •	 Invitasjon	til	å	delta	i	en	eller	flere	av	delkonkurransene	i	mulighetsstudien
	 •	 Tilbudsinnlevering	og	evaluering
	 •	 Kontraktstildeling	og	gjennomføring	av	mulighetsstudien	for	hver	delkonkurranse.

seks konsulentgrupperinger søkte om prekvalifisering, og alle ble godkjent. disse var:
	 •	 Dr.	ing	A.	Aas-Jakobsen	AS,	underleverandører	Johs	Holt,	COWI,	NGI,	Skanska,	
  Tor Vinje, rolf Øyvind johansen
	 •	 Reinertsen/Olav	Olsen	konsortiet,	underleverandører	Snøhetta,	Arup,	
  bergerAbAm, Faltinsen, johansson
	 •	 Sweco	Norge	AS,	underleverandører	Hans-Petter	Brathaug	AS,	Instanes	Polar	AS,	
  Anders bleie
	 •	 Norconsult	AS,	underleverandør	Haug	og	Blom-Bakke	AS
	 •	 Multiconsult	AS,	underleverandører	WSP	Finland,	Barlindhaug	Consult	AS,	
  Akvator As, L2 Arkitekter, Leonhardt, Andrä und Partner gmbh
	 •	 LMG	Marine	AS,	underleverandører	Marintek,	Teknisk	Data	AS,	
  smidt & ingebrigtsen As, Fondasol

det har senere skjedd noen få endringer på underleverandørsiden.

bruk av denne anskaffelsesprosedyren innebar at hver enkelt deltaker i konkurransen ble 
invitert til å komme med de løsningsforslag som deltakeren mente var mest hensiktsmessig 
med hensyn til de utfordringer som var knyttet til kryssing av sognefjorden på det 
gitte stedet. Prosessen inkluderte en dialogfase der oppdragsgiver hadde dialog med 
de deltakerne som var invitert med videre i dialogfasen, hver deltaker med sitt/sine 
løsningsforslag. det var full fortrolighet fra oppdragsgivers side for all informasjon om de 
enkelte deltakerne sitt/sine løsningsforslag.

Alle	som	var	pre-kvalifisert	ble	invitert	til	å	sendte	inn	minimum	to	forslag	(flytebru,	rørbru,	
og/eller	en	kombinasjon),	slik	at	oppdragsgiver	var	sikret	løsninger	både	for	flytebruer	og	
rørbruer. Til sammen kom det inn 18 ulike forslag, fordelt på varianter av flytebru, rørbru og 
kombinasjon flytebru/rørbru.

etter en gjennomgang av de innkomne forslagene ble det besluttet at delkonkurranse 
om kombinasjonsløsning skulle avlyses. oppdragsgiver fant at ingen av de innkomne 
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kombinasjonsløsningene ville tilføre mulighetsstudien noe vesentlig nytt ut over det 
som likevel ville bli behandlet i delkonkurransene for flytebru og rørbru. etter statens 
vegvesens mening ville heller ikke kombinasjonsløsningene innebære en enklere veg fram til 
dokumentasjon av at en fast forbindelse over sognefjorden var mulig.

dialogfasen ble begrenset til 12 alternative løsningsforslag, basert på flytebru og rørbru. 
Alle de seks konsulentgrupperingene ble med inn i dialogfasen med ett eller flere forslag, 
og det ble gjennomført to runder med dialogmøter. etter at dialogfasen var avsluttet ble 
konsulentene som fortsatt hadde konsepter som vi mente var aktuelle, invitert til å levere inn 
tilbud på fullføring av mulighetsstudien for sitt/sine konsept.  det var fem flytebruer og fem 
rørbruer som gikk videre til tilbudskonkurransen. de to delkonkurransene ble vunnet av: 
	 •	 Rørbruløsning:	 Reinertsen/Olav	Olsen	konsortiet	m/flere	
	 •	 Flytebruløsning:	 En	gruppe	bestående	av	Aas-Jakobsen,	COWI,	Johs	Holt,	
     skanska, ngi, m/flere

resultatet fra delkonkurransene vil være referert under punkt 3.2 og 3.3

Sluttkommentarer

den innledende idefasen i mulighetsstudien viste at det finnes mange varianter av alle brutyper 
som var aktuelle for nærmere vurderinger om gjennomførbarhet for kryssing av sognefjorden. 
gjennom den konkurranseprega dialogen kom det fram ytterligere nye forslag. 

mulighetsstudien har hatt fokus på hva som er teknisk gjennomførbart, og samtidig følger 
krav til sikkerhet for brukonstruksjon og skipstrafikk, og i minst mulig grad medfører 
restriksjoner for framtidig skipstrafikk i fjorden. det har ikke vært fokusert på kostnader til 
bygging eller drift i denne fasen.

i den konkurranseprega dialogen ble det gjennomført en trinnvis reduksjon av antall 
konsept/løsningsforslag. Først i forkant av invitasjon til å delta i dialogfasen, slik at kun 12 
forslag ble med i de to seriene med dialogmøter som ble gjennomført. i løpet av dialogfasen 
ble dette redusert ytterligere, slik at fem flytebruforslag og fem rørbruforslag ble invitert til å 
bli med i de to delkonkurransene.

selv om ikke alle konseptene ble ført inn i den konkurranseprega dialogen, ønsker vi å 
presisere at ingen av forslagene ble eliminert som følge av at de var vurdert som ikke-
gjennomførbare for kryssingen. reduksjonen i antall løsningsforslag ble i alle faser gjort med 
bakgrunn i de tildelingskriteriene som var satt opp for tilbudene i selve delkonkurransene.  

Fjordkryssingsprosjektet sitter igjen med gode erfaringer fra bruk av konkurransepreget 
dialog. Anskaffelsesprosedyren sikret oss mange gode løsningsforslag som grunnlag for å 
velge ut de to som skulle legges til grunn for mulighetsstudien i de to delkonkurransene. 
dette var løsningsforslag som vi som oppdragsgiver ikke kunne ha definert på forhånd, men 
der leverandørenes kompetanse spilte en avgjørende rolle. Vi har opplevd samarbeidet med 
leverandørene i dialogfasen som konstruktivt og nyttig.
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2.2 KVU-arbeid langs E39 med store fjordkryssinger
oppdragene med å vurdere mulige fjordkryssinger i forbindelse med pågående 
konseptvalgutredninger	(KVU)	ble	gjennomført	høsten	2010.	Det	var	knapp	tid	til	
disposisjon, og arbeidet måtte derfor gjennomføres på et overordnet nivå uten særlige 
analyser eller innhenting av grunnlagsdata. 

det ble på dette nivået heller ikke gjennomført spesifikke sikkerhetsmessige vurderinger 
eller tatt kontakt med kystverket eller Forsvaret. Vurderingene ble basert på eksisterende 
kartmateriale. gruppas skjønn ble lagt til grunn for hvor utsatt lokaliseringen var for 
vind, bølger, strøm, og hva som måtte legges til grunn for seilingsled for skipstrafikken. 
Arbeidet ble gjennomført ut fra beste viten på det tidspunktet, og med bruk av tilgjengelig 
fagkompetanse både internt og eksternt.

i tillegg til å vurdere alternative løsninger for de aktuelle fjordkryssingene som inngikk i 
kVU-arbeidet ble det gjennomført kostnadsberegninger etter prinsippene i Anslag-
metoden. 

Vurderingene som ble gjort var på et overordnet skissemessig nivå, og løsningene ble ikke 
optimalisert. selv om vi mente at kryssingene ville være teknisk mulig å gjennomføre var det 
ikke lagt opp til at det eventuelt skulle velges løsninger ut fra dette materialet. 

2.2.1 KVU, E39 Aksdal–Bergen   

Utgangspunktet for arbeidet var at fjordkryssingsprosjektet skulle vurdere om det ville være 
mulig å bygge en ferjefri e39 for både indre, midtre og ytre tras è, og et anslag for 
hva det ville koste.

Arbeidet omfattet vurdering av aktuelle kryssingssteder og mulige kryssingsløsninger. både 
hengebruer, flytebruer og rørbruer ble vurdert for den enkelte kryssing.

For indre linje ble bruløsninger over Fusafjorden og Langenuen vurdert, for midtre linje 
bjørnafjorden og Langenuen, og for ytre linje raunafjorden, korsfjorden og selbjørns-
fjorden.

For de fleste fjordene ble det vurdert som mulig å krysse både med hengebru, flytebru og 
rørbru. For korsfjorden og selbjørnsfjorden ble det imidlertid konkludert med at tradisjonelle 
ende- eller sideforankra flytebruer ikke var gjennomførbare på grunn av disse fjordene 
ligger eksponert for havbølger. Andre alternative flytebruløsninger ble ikke vurdert på dette 
tidspunktet.

Til sammen 16 kryssingsløsninger ble vurdert som så interessante at det ble utarbeidet 
kostnadsoverslag ved hjelp av Anslag-metoden. Av disse var det ni hengebruløsninger, tre 
flytebruløsninger og fire rørbruløsninger.

konklusjonen var at det kunne legges til grunn for kVU-arbeidet at alle fjordene kunne 
krysses med fast forbindelse. 
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2.2.2 KVU, E39 Skei–Ålesund 

i forbindelse med utarbeiding av kVU for e39 skei–Ålesund i 2010 fikk Fjordkryssings-
prosjektet i bestilling å se på alternativer for kryssing av nordfjorden og storfjorden/
sulafjorden. 

Nordfjorden
For nordfjorden ble det sett på to mulige traseer. den ene over Anda-Lote der e39 går i dag 
med fergeforbindelse, og den andre lenger inne i fjorden med tunnel under Utvikfjellet og 
fjordkryssing over til svarstad på nordsiden. det ble satt krav om minimum skipslei på 70 
meter høyde og 200 meter bredde. 

det ble utarbeidet alternativer for rørbru, flytebru og hengebru for begge traséene. bredden 
på de forskjellige kryssingsstedene varierer mellom 1,5-1,8 kilometer. mellom Anda-Lote er 
fjorden bare 140 meter dyp, så her ble det i tillegg sett på alternativer med skråstagbru der 
det ene tårnet ble fundamentert midt i fjorden. 

Storfjorden/Sulafjorden
dagens e39 krysser storfjorden med ferge på strekningen Festøya-solevågen. det ble sett 
på to alternativer for flytebru, ett alternativ for rørbru og ett for hengebru, alle med trasé i 
samme området som dagens kryssing med ferge. 

Fjorden er på det aktuelle kryssingspunktet om lag 3,4 kilometer bred. det ble utarbeidet et 
alternativ for rørbru, et for hengebru og to alternativ for flytebru for kryssing av storfjorden.

sulafjorden kom inn som en alternativ trasé om Hareid, i stedet for å krysse storfjorden. 
grunnen til dette er et sterkt ønske lokalt om å knytte næringslivet i Ulsteinvik/Hareid 
nærmere til Ålesund. i dag går det ferge på strekningen Hareid-sulesund.  

sulafjorden ligger værhardt til, så det ble i denne omgangen bare utarbeidet alternativ for 
rørbru og hengebru. Fjorden smalner til nord-vest for dagens fergesamband, noe som førte 
til at krysningspunktene ble lagt der. Her er fjorden om lag 3,1 kilometer bred. 

konklusjonen vår var at begge fjordene kunne krysses med fast forbindelse.

2.2.3 KVU, E39 Ålesund–Bergsøya 

På denne strekninga er det i dag en fergeforbindelse. den krysser romsdalsfjorden mellom 
molde og Vestnes. gjennom arbeidet med kVU e39 Ålesund-bergsøya i 2010 ble det av 
region midt sett på tre forskjellige traseer for fergefri forbindelse mellom Ålesund og molde. 

den ytre traseen går med undersjøisk tunnel mellom Haram og dryna, og videre undersjøisk 
tunnel mellom otrøya og molde. midtre trasé med undersjøisk tunnel under romsdalsfjorden 
og Tautra mellom Vestnes og otrøya, og videre forbindelse med hengebru over julsundet. 
indre trasé går med flytebru over til sekken, og undersjøisk tunnel videre til molde.
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2.2.4 KVU, E39 Bergsøya – Valsøya 

i forbindelse med utarbeiding av kVU for e39 bergsøya–Valsøya i 2010 ble det av region 
midt sett på alternativer for fergefri forbindelse over Halsafjorden. de to brualternativene 
som ble vurdert var hengebru og flytebru. i tillegg ble det sett på undersjøisk tunnel. 

Traseen for den undersjøiske tunnelen ble lagt langt ute i fjorden på grunn av at der 
var det grunnere. Flytebru-alternativet var også skissert helt ytterst i fjorden for å sikre 
skipspassasje under en høybru på faste fundamenter mellom Volungøya og fastlandet. 
Hengebrualternativet ble lagt nærmere dagens fergekryssing, der fjorden bare er to 
kilometer bred. 
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3. Teknologisk status 
 pr. desember 2012
i dette kapitlet gis en oppsummering av status for utvikling og funn hittil for de tre 
hovedprinsippene som fjordkryssingsløsningene er inndelt i: hengebruer, flytebruer og 
rørbruer. i tillegg er det også en oppsummering av kombinasjonsløsninger av flytebruer og 
rørbruer. Løsninger som baserer seg på tradisjonelle brutyper som skråstag- og hengebruer, 
der tårnene er fundamentert på flytende, forankrede pongtonger, er tatt med under 
gruppen flytebruer.

3.1 Hengebruer i ett spenn
som nevnt i kapittel 2 er det gjort mye arbeid internasjonalt på lange hengebruer. en 
kryssing av sognefjorden vil være mye lenger enn hva noen andre har prøvd på tidligere. 
nøkkelen for å få til en 3700 meter lang kryssing i ett spenn ligger i å løse de aerodynamiske 
stabilitetsproblemene. 

For å løse de aerodynamiske stabilitetsproblemene, kan vi tilnærme oss problemet på 
to	måter:	enten	å	forsøke	å	endre	de	dynamiske	egenskapene	til	brua	(stivhets-	og	
massefordeling),	eller	å	endre	de	aeroelastiske	egenskapene	til	brua.	Ved	å	dele	opp	
avstivningsbæreren i to kasser forbedrer man de aeroelastiske egenskapene. dette prinsippet 
er benyttet internasjonalt og har vist seg å fungere bra. det er flere grep vi kan ta for å 
endre de dynamiske egenskapene: samle bærekablene i tårntoppen, samle massen til 
avstivningsbæreren nær senterlinja av brua, øke stivheten til avstivningsbæreren og plassere 
bærekablene innenfor kjørebanen. Uansett hvilke grep man benytter for å endre de 
dynamiske egenskapene til brua vil hovedbæresystemet forbli nesten uendret. 

i mulighetsstudien for kryssing av sognefjorden med hengebru i ett spenn, er alle 
hoveddimensjonene til brua beregnet. To tårn som vil være 450 meter høye, stålkasser, 
tverrbærere og bærekabler er dimensjonert slik at de har tilstrekkelig kapasitet til å tåle 
trafikklaster og naturlaster. 
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Figur	5:	Illustrasjon	av	en	hengebru	i	et	spenn	over	Sognefjorden.	(Ill.:	ViaNova	i	samarbeid	med	Statens	vegvesen)

Vi har bygget opp flere modeller for å beregne de dynamiske egenskapene til brua. 
resultatene fra de aerodynamiske analysene som er gjennomført viser at ei hengebru med 
to adskilte stålkasser som avstivningsbærer og en tradisjonell konfigurasjon av bærekablene, 
som vist i figur 5, gir svært lovende dynamisk oppførsel. 

For å utføre komplette aerodynamiske stabilitetsanalyser må vi også gjøre undersøkelser i 
vindtunnel. i mulighetsstudien har vi verken hatt tid eller ressurser til å gjøre dette, så vi har 
benyttet oss av tidligere seksjonsmodellundersøkelser på sammenlignbare tverrsnitt. basert 
på dette og de beregna egenfrekvensene samt svingeformene fra den dynamiske analysen, 
har vi med de beregningsmetodene benyttet i mulighetsstudien fått tilstrekkelig sikkerhet 
mot aerodynamisk instabilitet. 

beregningene av den aerodynamiske oppførselen til brua baserer seg på utradisjonelle 
beregningsmetoder sett i et konstruksjonsteknisk perspektiv. Arbeidet med å øke 
kunnskapen om hvordan vindfeltet virker inn på en konstruksjon og hvordan man kan 
forbedre dagens beregningsmodeller er startet. det er inngått en avtale med nTnU på 
fullskalamålinger på Hardangerbrua, og målingene vil starte så snart brua står ferdig i 2013.

når det gjelder byggbarhet av de ulike elementene til brua, er det i praksis bare en skalering 
fra tidligere hengebruer. Tårnene er høye og det er store dimensjoner, men sammenlignet 
med arbeidene på betongplattformer i nordsjøen er det ikke grensesprengende teknologi. 
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stålkassen er lang, men den kan produseres og monteres på akkurat samme måte som 
tidligere hengebruer i norge. Produksjonen av bærekabelen er det området hvor det er 
mest behov for en teknologisk utvikling. en økning av fastheten i ståltrådene i bærekablene 
kan være en fordel for de dynamiske egenskapene til brua samt bety en stor besparelse 
i byggekostnader. montering av bærekablene er tenkt gjort med luftspinnemetoden på 
samme måte som tidligere bruer i norge og utlandet. dette er en tidkrevende prosess, 
spesielt med tanke på de store dimensjonene på kablene, og en utvikling for å effektivisere 
denne prosessen vil gi store kostnadsmessige besparelser.

det finnes andre alternative hengebrukonsept, og noen forslag som er presentert innebærer 
monokabel eller flere enn to hovedkabler, og kombinasjon av skråstagkonseptet og 
hengebrukonseptet.

3.2 Flytebruer
en flytebru er en bru der kjørebanen blir hold oppe av elementer som flyter på vannet. det 
finnes mange varianter av flytebruer, og tradisjonelt har brubanen ligget på pongtonger slik 
at eventuell skipstrafikk har gått utenom selve flytedelen. konstruksjonen har til nå ligget i 
beskyttet farvann.

det har skjedd en kontinuerlig teknologisk utvikling innenfor offshore- og skipsindustrien. i 
tillegg har det vært en utvikling innenfor bruområdet i forhold til det å bygge lange spenn 
i form av hengebru eller skråstagbru. med bakgrunn i stadig større ønske om å gjøre 
forbindelsene over vestlandsfjordene ferjefrie, har flere miljøer i den senere tid lansert nye 
konsepter for flytebruer.

Endeforankra flytebruer

et gjennomgående trekk for mange av disse løsningene er at de gjør forsøk på å strekke 
teknologien brukt for de to norske flytebruene videre. Typisk for disse løsningene er 
at de ofte er skreddersydd for det enkelte krysningspunkt og har en del begrensinger 
når det gjelder forhold knyttet til naturlaster i form av bølger og vind, samt skipstøt, 
byggemetodikk og funksjonskrav knyttet til skipslei, seilingsbredde, oppetid og drift- og 
vedlikeholdsvennlighet. 

eksempler på systemer for videre utvikling av endeforankra bruer som bygger på de to 
eksisterende norske bruene, og er vi vist i figur 6. den gjennomgående røde tråden er 
hvordan man kan oppnå stor nok geometrisk stivhet i horisontalplanet uten å få for store 
deformasjoner. de fleste av forslagene baserer seg på bue i planet på samme måte som 
nordhordlandsbrua, hvor sidelaster fra bølger, vind og strøm føres som aksialkrefter i buen 
mot landfestene, hvor flytebrua er forankret. det enkleste teknisk sett er normalt å legge 
seilingsløpet mot land. dette er ikke alltid mulig, derfor er det foreslått løsninger hvor 
seilingsløpet er lagt ute som en integrert del av flytebruspennet. med krav til seilingshøyder 
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over 70 meter og bredder over 400 meter kompliserer slike seilingsløp i høy grad 
brukonseptene. 

For å kunne krysse fjorder med spenn opp til 4000 meter med rene endeforankra bruer må 
stivheten i horisontalplanet økes vesentlig i forhold i forhold til nordhordlandsbrua. de fleste 
forslagene løser dette ved å foreslå å bygge to kontinuerlige langsgående elementer som 
er forbundet sammen. dette kan for eksempel være doble brukasser med en viss avstand 
mellom, eller avstivning under vann.

Figur 6: illustrasjon av forskjellige konsept for flytebru med seilingsløp.

 

Flytebru uten forankringer. Hengespennet sikrer at brua alltid er i strekk. Rett bru.

Flytebru uten vertikale forankringer. Avstivningen ligger ca 30 under vannflaten. Enten en stiv vierendel 
bjelke eller timeglassformet nett.

Flytebru uten vertikale forankringer. Avstivningen ligger ca 30 under vannflaten. Timeglassformet nett. 
Hovedspenn bæres av SPAR konsept.

Flytebru uten vertikale forankringer. Ligger i bue. Aksiallast føres gjennom hovedspenn via nedsenket 
rigel. Pontonger.
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Sideforankra flytebru

Alternativet til å øke stivheten på bru i horisontalplanet er å holde fast brua sideveis ved 
hjelp av forankringer til bunn. norske fjorder er hittil betraktet som for dype for tradisjonelle 
sideforankrede flytebruer. Utvikling innen offshoreindustrien viser at forankring på dypt vann 
nå er mulig.

Vi har sett på konsept for kryssing av bjørnafjorden med en sideforankret flytebru, som vist 
i figur 7. siden fjorden er relativt grunn i nord, er det mulig å legge skipsleden her, under 
en høybru på faste fundamenter. bjørnafjorden er på det dypeste om lag 500 meter dyp. 
Flytedelen av brua vil bli om lag 4000 meter. 

For slakkforankra konstruksjoner er gravitasjonsankre, sugeankre eller eventuelt kombinert 
suge- og gravitasjonsankre mest aktuelle. i tillegg kan det være aktuelt å bruke strekkpeler.

Figur	7:	Forslag	til	sideforankra	flytebru	for	kryssing	av	Bjørnafjorden	(Ill.	Plan	Arkitekter	i	samarbeid	med	
Statens	vegvesen)
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Mulighetsstudie for kryssing av Sognefjorden

Aas-jakobsen, johs Holt, CoWi, ngi og skanska grupperingen med flere, som ble vinneren av 
delkonkurransen for flytebru i mulighetsstudien for sognefjorden gikk videre med en løsning 
med en sideforankret flerspenns-hengebru på flytende pongtonger med stor dypgang, som 
vist i figur 8 og 9. denne løsningen ble høsten 2012 bearbeidet videre og ført fram til et nivå 
der det er bevist stor sannsynlighet for gjennomførbarhet, uten at det er fokusert på kostnader. 

Figur	8:	Aas-Jakobsen,	Johs	Holt,	COWI	grupperingens	løsning	på	flytebru	for	kryssing	av	Sognefjorden	(Aas-Jakobsen)

Figur	9:	Illustrasjon	av	gruppens	løsning	for	mulighetsstudien	(Ill.	Aas-Jakobsen)
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grupperingen som har gjennomført mulighetsstudien for flytebru over sognefjorden har i sin 
rapport konkluderer med:
	 «I	selve	mulighetsstudien	er	konseptet	vurdert	med	hensyn	på	gjennomførbar-
 het teknisk, byggmessig, miljømessig og risikomessig. kostnader er ikke vurdert. 
 konstruksjonens respons på alle relevante belastninger er beregnet og vurdert, og alle 
 konstruksjonsdeler er grovdimensjonert for å finne relevante dimensjoner i konstruk-
 sjonen. konstruksjonen er sjekket mot relevante ulykkeslaster, eksempelvis fra 
	 kollisjon	fra	skip».

«Alle	kontroller	man	har	gjort	har	gitt	tilfredsstillende	resultater,	noe	som	innebærer	at	
prosjekteringsgruppen har konkludert med at konseptet er gjennomførbart for kryssing av 
Sognefjorden»

Tårn på strekkstagforankra flytere

i 2011 kom det inn et forslag om å benytte offshore teknologi for dypvannsfundamentering 
av	bruer.	Strekkstagplattformer	(«tension	leg	platform»,	TLP),	har	spesielle	egenskaper	
som gjør de aktuelle for dypvannsfundamentering. Teknologien kan kombineres med flere 
typer bruoverbygninger, men grunnet ønske om færrest mulig fundamenter er skråstag- 
eller hengebruløsninger mest aktuelle. For en hengebruløsning vil det være mest naturlig å 
ligge på hengebruspenn fra 800 til 1600 meter, da det er bygget mange hengebruer i dette 
segmentet på verdensbasis. 

når konseptet kom inn ble det først lansert for sognefjorden med skråstagsbruer 
fundamentert på TLP-ene. Fjordkryssingsprosjektet har siden videreutviklet konseptet for 
kryssing av bjørnafjorden, som vist i figur 10, og boknafjorden, som vist i figur 11, med 
hengebruer fundamentert på TLP-er. 

Figur	10:	Forslag	til	bruk	av	TLP	for	kryssing	av	Bjørnafjorden	(Ill.	Plan	Arkitekter	i	samarbeid	med	Statens	vegvesen)
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konseptet ble utviklet lengst i forbindelse med boknafjorden, og det ble her gjennomført 
et skisseprosjekt for en bruløsning utført enten i betong eller stål, som vist i figur 12. 
det spesielle med denne kryssingen er at den er svært værutsatt. dette fører til relativt 
store volumer på oppdriftselementene, og de kom opp i størrelse med de to norske TLP-
konstruksjonene i nordsjøen, Heidrun og snorre A. For mindre værutsatte steder, som for 
eksempel bjørnafjorden, vil oppdriftselementene kunne skaleres ned.

For boknafjorden vil brua få en samlet lengde på om lag 7500 meter, fordelt på fem 
hovedspenn med lengde på 1420 meter. som grunnlag for fundamentering av tårna ute i 
fjorden har vi valgt vertikalt strekkforankra TLP-plattformer. Plattformene har fire sylindriske 
søyler som går gjennom vannflaten og danner fundament for pyramideforma brutårn med 
fire tårnbein. Løsningen med plattform og tårn i stål vil få en dypgang på opp mot 70 meter. 

Figur 11: skisse som viser hovedprinsipp for den valgte brukonstruksjonen

Figur	12:	Illustrasjonene	viser	stålløsningen	til	venstre	og	betongløsningen	til	høyre	(Ill:	Statens	vegvesen)



29

FERJEFRI 

E39

de lp ros j ek t  F JORDKRYSS ING

det er forutsett fire strekkstagforankringer i hvert hjørne av plattformene, med strekkstag 
utført som stålrør. strekkstagene kan byttes ut om nødvendig. som anker er det lagt til 
grunn bruk av kombinerte gravitasjon- og sugeankre eller rene gravitasjonsankre.

bruas stabilitet og respons på naturlaster er analysert ved hjelp av ulike programmer for å ta 
vare på både brukonstruksjonen sine egenskaper og hydrodynamiske forhold knyttet til de 
flytende fundamentene. den valgte løsningen vil være fleksibel ved laster fra vind og bølger. 
Total sidevegs utbøying vil bli i størrelsesorden 25-50 meter. 

denne brukonstruksjonen vil være både fleksibel og robust. dette gjelder også i forhold til 
levetidsaspektet, der alle elementer som ikke kan byttes ut, kan dimensjoneres for å stå ut 
bruas levetid uten vesentlig vedlikehold. også ankerstagene kan dimensjoneres for å stå ut 
levetiden. 

Under anslagsprosessen for boknafjorden konkluderte vi med at stålunderstell og ståltårn kan 
bygges sammen liggende på verft, på samme måte som jacketløsninger for nordsjøen. disse 
kan så fraktes til kryssingsstedet liggende enten på lekter eller flytende, for så å ballasteres til 
vertikal posisjon. dette kan redusere byggetiden med to år, fra sju til fem år. 

selv om kjent teknologi ligger i bunnen krever det et grundig forarbeide før konseptene 
er klare for gjennomføring. På tilsvarende måte som for offshorebransjen må løsningen 
gjennom en prosess med teknologikvalifisering.  en slik kvalifisering innebærer både 
simuleringer med relevante dataverktøy og nedskalerte modellforsøk. Våre vurderinger 
antyder at en slik prosess vil ta minimum fire år.

Regelverk

det er viktig å få på plass et regelverk som er tilpasset slike brukonstruksjoner. det er naturlig 
i	den	sammenheng	å	ta	utgangspunkt	i	NORSOK-regelverket	og	Det	Norske	Veritas	(DNV)	
sine anbefalte regler for flytende installasjoner. 



30

FERJEFRI 

E39

de lp ros j ek t  F JORDKRYSS ING

3.3 Rørbruer
en rørbru er en konstruksjon der trafikken blir før gjennom et rør som flyter nedsenket i 
vann. en rørbru skiller seg fra senketunnel ved at konstruksjonen ikke ligger på sjøbunnen, 
men flyter under vannoverflaten. en rørbu vil i de fleste tilfellerflyte 20-30 meter under 
vann overflaten, som vist i figur 14. rørbruaer forankret til fjell i endene, og til flytende 
pongtonger på overflaten, som vist i figur 13, eller strekkstag til bunnen av fjorden. 

Figur	13:	Illustrasjon	av	rørbru	sett	ovanfra	(Ill.:	Aas-Jakobsen	i	samarbeid	med	Statens	vegvesen)

Figur	14:	Illustrasjon	av	rørbru	sett	underifra	(Ill.:	Aas-Jakobsen	i	samarbeid	med	Statens	vegvesen)
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Figur	15:	Illustrasjon	av	tverrsnittsløsning	for	rørbru	(Ill.	ViaNova	i	samarbeid	med	Statens	vegvesen)

de konseptene som ble lanser for Høgsfjorden i 1998 er utdatert med tanke på dagens 
vegnormaler. strengere eU-krav til sikkerhet i tunnel legger også føringer for tverrsnitt. 
de rørbruer som eventuelt skal bygges må ha en levetid på minst 100 år. det må bygges 
rørbruer som tåler trafikkøkning ut over det trafikkgrunnlaget vi ser for oss i dag, og det må 
forventes nye krav til sikkerhet som er strengere enn de krav som er i dagens vegnormaler. 
Tverrsnittet i rørbrua må være utformet slik at en hindrer møteulykker, og tverrsnittet må 
være sikrest mulig ved eventuell brann eller havari. På bakgrunn av disse kravene vil dagens 
tverrsnitt består av adskilte kjørebaner med to felt i hver kjøreretning. en eventuell gang- og 
sykkelveg vil også være adskilt fra kjørebanene, som vist i figur 15.

Andre alternative tverrsnittsløsninger som er lansert er:
	 • rektangulært tverrsnitt med dobbelt skrog med skott langs bunn, vegger og tak.   
  dette for å gi en ekstra sikkerhet mot vanninntrengning i en ulykkestilstand og for å   
  gi en stiv kasse mot tverrdeformasjon. det er tenkt at den ytre cellestrukturen skal   
  ballasteres med vann. en eventuell gang- og sykkelveg kan legges i et adskilt løp 
  mellom kjørebanene.
	 • Tverrsnitt bestående av to sirkulære betongrør som er koblet sammen med visse 
  mellomrom. en eventuell gang- og sykkelveg kan legges under kjørebanene eller 
  som eget rør mellom de to hovedrørene. 

rørbrua kan legges i horisontal kurve, og forankres med pongtonger til overflaten eller 
strekkstag til bunnen. det er også mulig å kombinere strekkstag og pongtonger. en rørbru 
kan også legges i rett linje over fjorden dersom tverrsnittet har stor nok stivhet, eller har 
skråstag til bunn. Ved kortere alternativer opp mot en kilometer kan det være aktuelt å 
sløyfe både pongtonger og strekkstag. en rørbru kan også forankres som en omvendt 
hengebru. Forankringssystemet består da av kabler som spennes fast i fjell, og hengestenger. 
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Figur	16:	Illustrasjon	av	forslag	med	rørbru	over	Bjørnafjorden	(Ill.	Plan	Arkitekter	i	samarbeid	med	Statens	vegvesen)

For bjørnafjorden med bredde på fem kilometer og en dybde på om lag 500 meter har vi 
vurdert rørbru med skrå sideforankring. Løsningen baserer seg på ei rørbru som ligger på 
20-50 meter dybde, med skrå strekkstag til bunnen over den dype delen av bjørnafjorden, 
faste fundament til bunnen over den grunne delen i nord, og ilandføring i nord som 
senketunnel, som vist i figur 16. 

det er lagt til grunn en rørbruløsning med ett rør med ovalt tverrsnitt, med plass til to 
kjørefelt i hver retning, og rømningsveg mellom. rørbrudelen vil få en lengde på om lag 
3500 meter, og en senketunneldel i nord på om lag 1000 meter lengde. ilandføring i sør er 
forutsatt i fjelltunnel. i nord kan en senketunnel føres direkte inn på tørt land, eller den kan 
gå over i fjelltunnel. Løsningen har ingen konflikt med skipstrafikk på fjorden. Løsningen kan 
optimaliseres med hensyn til forankringssystem. 

For værutsatte kryssinger kan rørbrua legges dypere enn det som er nevnt over for å unngå 
belastning fra havdønninger. Til eksempel har vi vurdert et rørbrualternativ for kryssing av 
sulafjorden som er lagt på 150 meters dyp.
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Mulighetsstudie for kryssing av Sognefjorden

reinertsen olav olsen group vant delkonkurransen om rørbru, og har fullført mulighets-
studien for kryssing av sognefjorden med sitt rørbrukonsept. dette konseptet har et 
tverrsnitt som består av to sirkulære betongrør koblet sammen med et fagverk. de to rørene 
har en ytre diameter på 12,6 meter, og ligger med c/c 40 meter. rørbrua, som vist i figur 17, 
ligger i en horisontal kurve med radius 2682 meter og har en total lengde på 4083 meter. 

brua har skipsled midt i fjorden, og overkant rørbru ligger 20 meter under vannoverflaten i 
skipsleia. Ved landfestene ligger rørbrua 12 meter under vannoverflata, og skal ikke kunne 
bli påkjørt av skip som ferdes på fjorden. rørbrua er fast innspent i fjell på begge sider, og 
forankret til pongtonger som flyter på vannoverflaten. Pongtongene er prosjektert i stål, og 
er koblet til rørbrua med skaft av stål. 

I	overgangen	mellom	stål	skaftet	og	betongrøret	er	det	lagt	inn	en	«weak	link»,	et	såkalt	
svakt	punkt,	som	vist	i	figur	18.	«Linken»	ryker	dersom	pongtongen	blir	truffet	av	et	større	
skip. dette fører til at konstruksjonen ikke overbelastes. rørbrua vil fungere normalt selv om 
en av pongtongene mangler.

Figur	17:	Illustrasjon	av	rørbruløsningen	(Ill.:	Reinertsen	Olav	Olsen	Group)

Figur	18:	Illustrasjon	av	«weak	link»	funksjonen	(Ill.:	Reinertsen	Olav	Olsen	Group)
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rørbrua ender opp i en fjelltunnel i begge ender. geologiske og geotekniske vurderinger vil 
være avgjørende for hvor rørbrua kan kobles til en fjelltunnel. 

resultatene fra mulighetsstudien viser at konsept er robust og fleksibelt i forhold til de gitte 
kriterier. rørbrua vil tåle alle funksjonelle og miljømessige belastninger med god margin. 

reinertsen olav olsen group har planlagt at rørbrua skal bygges i elementer på 250-300 
meters lengder.  elementene vil ha en bredde på 55 meter og bestå av to rør med fagverk 
mellom, to permanente skaft og to midlertidige skaft. Tunnelelementene bygges i en utgravd 
dokk. Under byggeprosessen vil vekt og geometri kontrolleres nøye. To og to element vil bli 
produsert i samme dokk, og byggetiden for to element er estimert til omtrent åtte måneder. 
når elementene forlater dokken vil de bli testet for å sjekke om de er vanntette. etterpå 
slepes elementene til et skjermet sted i nærheten av brustedet, og kobles sammen til full 
lengde i rolig farvann forankret til land. det blir installert en kofferdam på utsiden av ele-
mentene for å kunne skjøte elementene tørt sammen. 

når hele rørbrua er koblet sammen senkes den ned til riktig dybde, slepes ut i rett posisjon 
og kobles til landelementene. Landfestene vil bli montert først og ført inn i fjelltunnelen. 
rørbrua blir siden koblet til landfestene. byggingen av fjelltunnelen vil starte samtidig med 
produksjonen av elementene. da vil landelementene kunne monteres tidlig i prosjektet, og 
være klare i god tid før den ferdige rørbrua skal monteres til landfestene. 

byggetiden er estimert til seks til ni år, avhengig av antall tørrdokker som benyttes. 
Prosjekteringsfasen er estimert til to år og er inkludert i byggetiden. selv om dette er bygge- 
og installasjonsoperasjoner som ikke er gjennomført tidligere er prosessen så grundig 
gjennomarbeidet at vi er sikker på at dette vil la seg gjennomføre. 

reinertsen olav olsen group har som en del av mulighetsstudien gjennomført en 
risikoanalyse	(HAZID)	som	konkluderer	med	at	rørbrua	har	tilstrekkelig	robusthet	til	å	tåle	
alle relevante utilsikta og uforutsette handlinger. rørbrua er dimensjonert for å tåle brann, 
eksplosjon og støt fra fallende gjenstander og vil oppfylle alle sikkerhetskrav som gjelder 
for tunneler. det er svært liten sannsynlighet for at rørbrua skal treffes av en ubåt. det kan 
monteres akustisk sendere for å varsle eventuelle ubåter, og sonar for å detektere eventuelle 
ubåter. 

det vil bli gjennomført tester for å sikre konstruksjonen integritet gjennom hele 
byggeprosessen. elementer som går ut av dokk vil testes for vanninntrenging før de slepes til 
brustedet. Alle skjøter må testes for vanninntrenging før en går videre til neste byggetrinn, 
osv. 

konklusjonen er at det er fult mulig å krysse sognefjorden med rørbru. konseptet er robust 
og kan også benyttes på de fleste andre kryssinger langs e39.
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et rørbrukonsept vil i likhet med andre nye løsninger gjennomgå en prosess med 
teknologikvalifisering. Aktiviteter for videre arbeid bør derfor innebære blant annet:
 1. Utvikling av analyseprogram for et rør, og to parallelle rør, samt testing og kalibrering 
  opp mot modellforsøk.
 2. Tverrsnitt bestående av et rektangulært kulverttverrsnitt må også analyseres, og 
  resultatene sammenlignes med resultater fra analyser med to parallelle rør.
 3. For saktevarierende respons er dempning en styrende parameter. det bør utvikles 
  teoretiske modeller for beregning av viskøs dempning, som bør kalibreres mot 
  modellforsøk.
	 4.	 I	mulighetsstudien	er	VIV	(Vortex	induced	vibrations)	respons	for	doble	rør	basert	på	
	 	 DNV-RP-F105	(2006),	som	gjelder	for	et	enkelt	rør	under	vann.	Det	bør	lages	et	test-
  program for to parallelle rør, og tester må gjennomføres i slepetank. samtidig må det 
	 	 utarbeides	retningslinjer	for	«VIV»	og	«Galloping»	med	to	parallelle	rør.
 5. Lignende testing av rektangulært tverrsnitt i slepetank. resultatene må sammenlignes   
  med resultatene fra tester med to parallelle rør.
 6. det bør vurderes alternative bygge- og installasjonsprosesser, også knyttet til landfester.

Regelverk

En	Rørbru	må	designes	for	å	tåle	alle	krav	i	vegnormalen	og	i	Norske	standarder	(Eurokoder).	
disse regelverkene er ikke gjeldende for flytende konstruksjoner, og det må derfor utarbeides 
et regelverk som er tilpasset slike brukonstruksjoner. det er naturlig i den sammenheng å ta 
utgangspunkt	i	NORSOK-regelverket	og	Det	Norske	Veritas	(DNV)	sin	anbefalte	praksis	for	
flytende installasjoner. 
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3.4 Kombinasjonsløsninger 
det var også utlyst en delkonkurransene under mulighetsstudien for kryssing av sogne-
fjorden med kombinasjon av flytebru og rørbru. Her var det tre leverandører som leverte 
hvert sitt konsept. Løsningene besto av flytebru i begge ender med en rørbru på midten, 
som vist i figur 19.

stigningen på veien skal, etter dagens vegnormaler, ikke overstige seks prosent. det var et 
gitt krav fra oppdragsgiver at underkant av flytebrukassen ikke skulle ligge lavere enn åtte 
meter over vannoverflaten. seilingsløpet skulle være minst 400 meter brett, og ha en dybde 
på minst 20 meter på denne bredden. dette medfører en rørbru på midten på minst 400 
meter. På grunn av høgdeforskjellen mellom vegbane på flytebru og vegbane i rørbru vil 
overgangen mellom flytebru og rørbru bli svært lang. noe som medfører at selve flytebru-
delen i hver ende vil bli forholdsvis korte, og overgangssonene mellom flytebru og rørbru vil 
bli kompliserte og viktige deler av konstruksjonen.

Figur	19:	Illustrasjon	som	viser	kombinasjon	av	rørbru	og	flytebru	(Illustrasjon:	Sweco)
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oppdragsgiver valgte å avlyse denne konkurransen fordi konseptene som kom inn, alle 
hadde med seg elementer fra både flytebru og rørbru konseptene som ble presentert. 
kombinasjonsløsningene hadde med seg usikkerhetselementer fra både flytebru og rørbru, 
og ville i tillegg ha ekstra usikkerhet på grunn av en lang og komplisert overgangssone. 

selv om vi valgte å ikke bruke tid på denne type løsning under den konkurranseprega 
dialogen for kryssing av sognefjorden, kan kombinasjonsløsningene likevel være aktuelle for 
kryssing av store fjorder. Videre arbeid her vil være som for flytebru og rørbru.

3.5 Forankring
dette punktet vil i stor grad være gjeldende for forankring av både flytebru og rørbru.
mulighetsstudien for sognefjorden har gitt oss løsninger som viser at det ikke nødvendigvis 
er dybden i fjorden som er avgjørende for hvilke forankringsmetode som anbefales. 
bunnforholdene vil ha stor betydning for valget av forankring, og kan være avgjørende for 
valg av løsning.

skal det forankres i fjellsider er et alternativ å sprenge ut plass til plassering av 
gravitasjonsanker i fjellsiden. metoden vil være avhengig av hellingen til fjellsiden. Forankring 
i bratte fjellsider vil være sårbar for skred. Forankringer gyst fast i fjellet er per i dag ikke 
tillatt etter statens vegvesens regelverk. 

På faste løsmasser kan det være aktuelt med bruk av gravitasjonsanker. Forankringen kan 
bygges i stål eller i betong avhengig av metode for håndtering og nedsetting. det kan være 
aktuelt å sette ut en slik forankring 6-12 mnd. før konstruksjonen monteres, slik at mye av 
setningene er unnagjort før installasjon. stag mellom bunnforankring og brukonstruksjonen 
kan være borrestenger, stålrør, fiberliner eller kjetting. 

På bløt sjøbunn kan sugeanker være en løsning. et slikt anker består av en eller flere 
sammenføyde sylindere med tett lokk i toppen som suges ned ved etablering av undertrykk 
under lokket. Permanente vertikale opptrekkslaster tas opp av dødvekt og dynamiske laster 
mobiliserer sidefriksjon langs veggene. Ankeret kan bygges i stål eller betong avhengig av 
laster og utstyr for håndtering og nedsetting. erfaringer med bruk av sugeanker fra offshore 
medfører liten risiko ved installasjon forutsatt at grunnen ikke inneholder spesielle faste lag. 
dersom sjøbunnen blir brattere enn ca. 1:5 kan stabilitet av sjøbunnen bli et problem, og 
kapasiteten for å ta laster i fallretningen kan bli redusert.
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når hellingen er større en 1:5 kan det derfor være aktuelt med bruk av grove peler som 
rammes ned med bruk av undervannshammer.  en pel har begrenset kapasitet til å ta opp 
horisontale laster. det kan være aktuelt med en spesialpel med innstøpt fleksibel ankerline 
i øvre del for å kunne gå til plastisk flytning og følge med på stor sideveis forskyving. det 
kan også nyttes utstyr for oljeboring til å bore et borerør ned i løsmasser og eventuelt videre 
ned i fjell. en ankerkabel gyses fast i røret, og ved store horisontale krefter vil fôringsrør og 
forankringskabel trekkes sidevegs i løsmassene til full plastisk flytning i fôringsrøret.

et alternativ kan være å bore hull for etableringa av ankerliner fra land. med retningsstyrt 
boring kan en komme ut tilnærmet horisontalt ved sjøbunnen. en vil da først bore med et 
mindre bor, for så å romme ut med en større dimensjon. Forankringskabelen trekkes så inn i 
hullet, påmontert et tilkoblingshode for ankerliner, og gyses fast.  denne løsningen vil også 
være gjennomførbar med utgang i løsmasser, men vil da boreteknisk representere en større 
usikkerhet enn utgang i fjell. 

et annet alternativ ved etablering av grunne anker kan være å drive en tunnel ned til aktuelle 
ankerpunkter, for så å bore ankerkabler ut i sjøen derfra. da kan enden av forankringen 
festes i bergrommet istedenfor å gyses inn i borehull. Forankringene vil da være utskiftbare. 
dette er svært likt metoden som benyttes for forankring av hovedbærekabler for hengebruer.  

siden statens vegvesen ikke har bygget konstruksjoner med denne typen forankring er det 
heller ikke dekket av dagens regelverk. det må derfor utvikles regelverk for denne typen 
forankring brukt på samferdselskonstruksjoner. 
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4. Sikkerhet
det er naturlig å stille krav om at det skal være like sikkert å ferdes på en brukonstruksjon 
som del av en fjordkryssing som på en tilsvarende vegstrekning på land eller i tunnel. dette 
må gjelde uansett om det er en hengebru, flytebru eller rørbru.

gjennom mulighetsstudien for kryssing av sognefjorden, så vel som arbeidet med andre 
fjordkryssinger, har vi fått fram helt nye typer konstruksjoner enn det vi har hatt erfaring med 
hittil. de foreslåtte løsningene for fjordkryssinger er så spesielle at de krever nye vurderinger 
omkring prinsipielle spørsmål om sikkerhet. samtidig som nye typer konstruksjoner reiser nye 
problemstillinger, skjer det også en økt fokusering på sikkerhet og mulige konsekvenser av 
uønska hendelser i samfunnet for øvrig.

det er i arbeidet lagt til grunn at uønska hendelser ikke skal medføre at menneskeliv går tapt 
selv om det oppstår en alvorlig skade på konstruksjonen. dette betyr at det må være tid til 
evakuering av mennesker før skaden blir kritisk, og i verste fall medfører tap av funksjonalitet 
eller totalt havari av konstruksjonen. Tilsvarende betraktninger kan gjøres for skip som 
eventuelt kolliderer med en slik konstruksjon.

sikkerhetsproblemene kan deles inn i fire hovedgrupper: 
 1.  sikkerhet for trafikanter som benytter konstruksjonen 
	 	 (eksempelvis	sikkerhetsgodkjenning	av	rørbru	som	tunnel,	osv.)
	 2.		Sikkerhet	for	selve	konstruksjonen	(eks.	påkjørsel	av	skip,	tap	av	forankringsstag,	
	 	 ekstreme	naturlaster	som	kan	medføre	tapt	funksjonalitet,	kollaps	av	konstruksjonen,	osv.)
	 3.		Sikkerhet	for	skipstrafikken	(skip,	mannskap	og	passasjerer)
	 4.		Sikkerhet	for	miljø	(eksempelvis	forurensing)

Alle disse vil i praksis ofte ha i seg mange av de samme elementene, men sannsynlighet for 
en uønsket hendelse, konsekvens, og mulighet for å sette inn avbøtende tiltak, vil være ulik 
for forskjellige bruløsninger.

sikkerhet relatert til normal dimensjoneringsproblematikk forutsettes dekket av gjeldende 
normaler og standarder, og er ikke tatt opp her. der slikt regelverk eventuelt mangler, må det 
framskaffes.

de alternative brukonstruksjonene vil være fleksible konstruksjoner som vil kunne bevege seg 
som følge av laster, uten at det har betydning for konstruksjonens sikkerhet. med tanke på 
kjørekomfort vil det bli satt krav til at akselerasjoner og forskyvninger ikke skal oppleves som 
ubehagelige for trafikantene, eller innebære sikkerhetsmessig risiko.

med tanke på terrorhandlinger for å skade konstruksjonen kan generelle tiltak være 
overvåkning og utforming som gjør det vanskelig å komme til de deler av konstruksjonen 
som kan tenkes å være mest utsatt. 
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sikkerhet for trafikanter, brukonstruksjon og skip er et område som må vurderes individuelt 
for hver enkel fjordkryssing, og forslag til kryssingsløsning. Vi vil derfor måtte gjennomføre 
risikoanalyser basert på stedlige forhold, prognoser for framtidig skipstrafikk, og konkrete 
konstruksjonsutforminger. 

For	noen	tilfeller	hendelser	vil	det	selv	etter	tiltak	være	en	viss	«restrisiko»,	som	sannsynligvis	
kan gjøres mindre enn det som er et akseptabelt sannsynlighetsnivå i dagens regelverk. om 
det eventuelt skal defineres et annet akseptnivå for konstruksjoner av denne størrelsen er et 
spørsmål som må avklares. Hittil er det ikke fokusert på økonomiske konsekvenser som følge 
av eventuelle ekstra sikkerhetsmessige tiltak.

4.1 Trafikanter
sikkerhetsmessige forhold for alle trafikanter som benytter konstruksjonen må ivaretas. 
Alle krav til sikkerhet som følger av håndbøker forutsettes lag til grunn ved utforming av 
kjørearealer og konstruksjonselementer forøvrig. Vi forutsetter også at det vil bli overvåkning 
og eventuelt mulighet for trafikkstyring.

For flytebru vil det bli stilt krav til en konstruksjonsmessig utforming som hindrer øyeblikkelig 
kollaps ved en skade som følge av skipspåkjørsel på en pongtong eller lignende. i et slikt 
tilfelle vil det være mulighet for å stoppe trafikken og foreta rømning av konstruksjonen før 
konstruksjonen i verste fall kollapser.

For ei rørbru vil alle krav til brannsikring og rømningsveger som gjelder for tunneler generelt 
kunne ivaretas ved at det legges opp til to separate løp med rømningsmulighet mellom disse. 
dette kan løses ved to adskilte rør, eller adskilte løp innen samme tverrsnitt.

i tillegg til brann vil en rørbru i verste fall kunne bli utsatt for vanninntrenging, slik at det blir 
behov for rømning. For slike tilfeller forutsettes både at det skal finnes en rømningsveg, og at 
skaden ikke skal utvikle seg raskere enn at det vil være tid til sikker rømning av rørbrua. dette 
kan oppnås gjennom utforming av rørbrutverrsnitt og valg av materialer i rørbruveggen. 

4.2 Konstruksjon
For å unngå alvorlige strukturelle skader legges det til grunn at alle kritiske elementer i 
konstruksjonen skal være redundante. det vil si at vi legger inn overflødig kapasitet for å 
etablere en sikkerhetsmargin mot feil på systemet. det vil i praksis bety at om ett kritisk 
element	blir	skadet	(eksempelvis	en	pongtong	eller	et	forankringsstag),	eller	i	verste	fall	faller	
bort, skal gjenværende elementer ha nok kapasitet til at avbøtende tiltak kan settes inn for å 
hindre fullstendig kollaps av hele konstruksjonen, eller i det minste sikre at skadeutviklingen 
skjer på en måte som gjør det mulig å evakuere trafikanter før eventuelt kollaps.
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For	flytende	elementer	(f.eks.	pongtonger	og	plattformer)	knyttet	til	flytebru	eller	rørbru	blir	
det forutsatt sikring av elementet mot uønska konsekvenser ved eventuell skipspåkjørsel. 
Flytende pongtonger vil bli inndelt i kammer slik at de ikke vil synke, og pongtongene kan 
sikres ved fendringssystem. For å hindre skader på selve brukonstruksjonen kan det legges 
inn et svakt-ledd som hindrer uønsket støtenergioverføring.

overvåkningssystemer vil bli installert, og det vil bli utarbeidet klare rutiner for inspeksjon og 
vedlikehold. det vil også bli installert varslings- og overvåkningssystemer for å hindre skips- 
eller ubåtpåkjørsel.

siden dette er ekstreme konstruksjoner som ikke er bygd tidligere, og som kan bli utsatt for 
hendelser som normalt ikke kan oppstå for tradisjonelle brukonstruksjoner, kan det innebære 
en økt økonomisk risiko for statens vegvesen som eier for et eventuelt fullstendig tap av 
konstruksjonen. 

Arbeidet i mulighetsstudien så langt viser at vi vil ha stor mulighet for å velge kryssingsløs-
ninger som kan redusere sannsynligheter for skipskollisjon eller annen uønsket hendelse, og 
en utforming/dimensjonering som kan redusere konsekvensene.

4.3 Skipsfart
en fjordkryssing vil i mange tilfeller medføre konstruksjonselementer ute i fjorden som 
kan bli påkjørt av skipstrafikken. slike elementer vil i større eller mindre grad kunne 
være en hindring for fri ferdsel på fjorden, og medføre en ny sikkerhetsmessig trussel for 
skipstrafikken. dette gjelder ikke bare i en permanent driftsituasjon, men også i en bygge- 
og installasjonsfase der det vil være stor aktivitet omkring konstruksjonen.

brukonstruksjonen vil i de fleste tilfeller være så massiv og stiv at en skipskollisjon kan 
innebære større sannsynlighet for alvorlig skade på skipet enn på brukonstruksjonen. dette 
kan bety at konstruksjonen må utformes eller sikres på en slik måte at skip ved en kollisjon 
ikke utsettes for fare for havari eller skade på passasjerer og mannskap. 

For hengebruer i ett spenn, og for flytebruer, betyr det også at brubjelken må ligge så høyt 
at den ikke blir truffet av skrog eller overbygning dersom det er uakseptabel sannsynlighet 
for at skip kommer ut av den oppmerka skipsleden. Pongtonger, og eventuelt fenderverk, 
kan utformes med avrunda kanter og hjørner, slik at et skip som eventuelt kolliderer får 
minst mulig fysisk skade på skroget.

Vi anser det som mulig å gjennomføre slik sikring for konstruksjonselementer som har en 
sannsynlighet for skipspåkjørsel som ligger over akseptkriteriene. i tillegg til konstruktive 
tiltak på selve brukonstruksjonen vil det være mulig å redusere faren for, og konsekvensene 
av	skipspåkjørsel,	ved	hjelp	av	tiltak	som	varsling	og	eventuelt	restriksjoner	(for	eksempel	
redusert	hastighet)	ved	passering	av	konstruksjonen.
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risikoanalysen som er gjennomført i forbindelse med mulighetsstudien for kryssing av 
Sognefjorden	viser	at	risiko	for	tap	av	liv	om	bord	i	skip	(individnivå)	som	følge	av	en	kollisjon	
med brukonstruksjonen vil ligge innenfor det som er regnet som akseptabelt. i dette tilfellet 
er det lagt til grunn et akseptnivå på individrisiko på 1x10 -6 pr år, et akseptnivå som mellom 
annet blir benyttet i storbritannia og danmark. 

4.4 Sikkerhet for miljø
den største risikoen for eventuell forurensing av miljøet vil være utslipp av drivstoff eller 
tilsvarende fra skip ved en eventuell kollisjon med brukonstruksjonen. Tiltak for å hindre at 
slike situasjoner kan oppstå, og eventuelle konsekvenser, vil stort sett være de samme som 
for sikring av skip og passasjerer/mannskap.
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5. Andre involverte 
 aktører
i arbeidet med Fjordkryssingsprosjektet har Fjordkryssingsgruppa involvert forskjellige aktører, 
både enkeltpersoner, private firma og offentlige instanser. i tillegg er det komt frem konsept 
som	er	utviklet	av	private	firma,	på	eget	initiativ,	eller	på	bestilling	fra	«bruselskaper»	som	
er opprettet for å jobbe mot å gjøre en spesifikk fjordkryssing ferjefri. eksempel her er 
Halsafjordsambandet og Hareid Fastlandssamband.

5.1 Aktører engasjert av fjordkryssingsgruppa
	 •	 NTNU, UiS
  det er inngått en avtale med nTnU om et forskningsprosjekt på lange hengebruer.   
  som en del av forskningen skal det utføres målinger på Hardangerbrua når den blir   
  ferdig bygget. det er også startet opp et forskningsprosjekt med nTnU på flytebru 
  og rørbru. Vi i Fjordkryssingsgruppa har også vært veiledere for flere masterstuden-
  ter på både nTnU og Uis. i tillegg har kompetansepersoner fra marin- og bygg-
  miljøene på begge universitetene bistått Fjordkryssingsprosjektet ved forskjellige   
  anledninger.
	 •	 Konsulenter
  Fjordkryssingsprosjektet har leid inn kompetanse fra flere konsulentfirma og enkelt-  
  personer i forskjellige sammenhenger. dette gjelder spesielt idéseminarene, anslag
  samlinger og workshops. interessen har vært stor blant de fleste konsulentene i 
  landet, noe gjenspeilet seg i mulighetsstudien for kryssing av sognefjorden, der de 
  aller fleste større konsulentfirma i landet leverte konsepter. Fjordkryssingsprosjektet 
  hadde i starten innleid rådgivere som jobbet som en del av prosjektgruppa, men som 
  gikk ut for å unngå habilitetsproblemer knyttet til mulighetsstudien for kryssing av 
  sognefjorden.
	 •	 Kystverket 
  Fjordkryssingsgruppa har vert i dialog med kystverket rundt plassering av seilingsled   
  og krav til seilingshøyde, bredde og dybde. disse faktorene har stor betydning for   
  hvilke brukonsepter som er mest anvendbare på de forskjellige fjordene. 
	 •	 Jernbaneverket
  det har vært kontakt med jernbaneverket for å se på muligheten for å bygge 
  kombinerte fjordkryssinger for jernbane og vegtrafikk. 
	 •	 Forsvaret
  Fjordkryssingsgruppa har også hatt kontakt med Forsvaret rundt forsvarets sær-
  interesse. spesielt gjelder dette bjørnafjorden, som blir brukt til øvingsområdet for 
  sjøforsvaret. 
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5.2 Eksterne innspill til konsept
det er kommet inn eksterne innspill til løsninger for kryssing av noen av fjordene. det 
er ikke levert så omfattende beskrivelse av konstruksjonene eller prisestimatene at vi har 
grunnlag for å kommentere disse nærmere. statens vegvesen har heller ikke tatt stilling til 
gjennomførbarhet av løsningene. Under er det vist tre løsninger som også har blitt nevnt i 
media.
 
LMG Marin
LMG	Marin	har	på	bestilling	fra	flere	av	«bruselskapene»	levert	skisseprosjekt	med	sitt	
konsept for kryssing av mange av de aktuelle fjordene. i tillegg til å ha levert konseptet 
i mulighetsstudien for sognefjorden har de levert forslag for kryssing av bjørnafjorden, 
nordfjorden, Voldafjorden, sulafjorden og Halsafjorden.

konseptet er ei flytebru på separate pongtonger i bue med skrå strekkstagforankring til 
fjordbunnen. midtfjords er det et element for å tillate skipspassasje, som vist i figur 20. 
skipsleden varierer i størrelse etter hvilke krav som stilles for fjorden forslaget er utarbeidet for. 

konseptet er skissemessig presentert, og prisene som er lansert er relativt lave. over 
bjørnafjorden mener de at konseptet kan realiseres innenfor et budsjett på 5 milliarder 
kroner, og over Halsafjorden har de estimert kostnadene til 2,2 milliarder kroner. 

Figur	20:	Illustrasjon	av	LMG	Marin	sitt	konsept	(Ill.	LMG	Marin)
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Reinertsen/Olav Olsen
reinertsen har i samarbeid med dr.techn. olav olsen initiert et forskningsprosjekt på flytebru 
forankret til kunstig sjøbunn laget av et nettverk av stålrør, som vist i figur 21. Flytebruen kan 
kombineres med enten høybru eller rørbru midtfjords for å tillate skipspassasje for større skip. 

konseptet er utarbeidet for kryssinger der fjorden er for bred for tradisjonell endeforankra 
flytebru eller hengebru, og så dyp at for forankring til bunnen vil bli kostbart. estimat utført 
av reinertsen viser en besparelse på opp til 40 prosent i forhold til hengebru på lange spenn. 
reinertsen har mottatt støtte fra Forskningsrådet til forskningsprosjektet.

Figur	21:	Illustrasjon	av	kunstig	sjøbunn	(Ill.	Reinertsen	Olav	Olsen	Group)
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Akvator 
Akvator har levert et konsept for kryssing av bjørnafjorden med en kjedet flytebru, som vist 
i figur 22. Forslaget er ei sideforankra flytebru på separate pongtonger. det spesielle ved 
dette	konseptet	er	at	brubjelken	er	sammensatt	av	to	sett	med	elementer:	«katamaran-
bruer»	og	enkle	mellomliggende	brubjelker.	Disse	elementene	er	koblet	sammen	med	en	
leddkonstruksjon og fuger, en løsning som krever konstant strekk i brukonstruksjonen. For 
å oppnå strekk er brua tenkt utformet med en svak s-fasong i horisontalplanet, og ensidig 
sideforankring i ulik retning for hver halvdel av brua. 

Akvator har laget et kostnadsoppsett basert på mengder og enhetspriser som kommer ut 
med en sluttkostnad på 5,5 milliarder kroner, inkl. mva. for kryssing av bjørnafjorden. 

Figur	22:	Illustrasjon	av	Akvator	sitt	konsept	for	kryssing	av	Bjørnafjorden	(Ill.	Akvator)
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6. Arbeid med de spesi-  
    fikke fjordkryssingene
i dette kapittelet er det nærmere omtale av de enkelte fjordkryssinger som gjenstår på e39 
mellom kristiansand og Trondheim.
 

6.1 Boknafjorden
boknafjorden er den bredeste av fjordene som e39 krysser mellom kristiansand og 
Trondheim. i dag går det ferje mellom mortavika på rennesøy i sør, og Arsvågen på Vestre 
bokn i nord.

Fram til nylig har en undersjøisk fjelltunnel i det grunneste området vært sett på som den 
eneste muligheten for å krysse boknafjorden med et fast samband. dette tunnelprosjektet, 
«Rogfast»,	baserer	seg	på	en	om	lag	25,5	kilometer	lang	fjelltunnel	mellom	Randaberg	og	
Vestre bokn. største dybde på tunnelen vil bli om lag 390 meter.

Valg av tunnelløsning for kryssing av boknafjorden ble gjort på et tidspunkt da arbeidet 
i Fjordkryssingsprosjektet, med utvikling av nye alternative løsninger for kryssing av de 
brede og dype fjordene langs e39 ikke var startet opp. i ettertid har det blitt større fokus 
på sikkerhet i lange fjelltunneler, og kostnader til drift, vedlikehold og rehabilitering. Ved 
årsskiftet 2011/2012 ble Ferjefri e39 ved Fjordkryssingsprosjektet bedt om å utføre et enkelt 
skisseprosjekt for en mulig alternativ kryssing av boknafjorden. Hensikten var å sjekke ut om 
en slik løsning kunne være så aktuell at den måtte utredes grundigere. 

Fjordkryssingsprosjektet valgte å se på 
kryssingen av boknafjorden mellom 
Vestre bokn og rennesøy, som vist i 
figur 23.

Figur 23:kartet viser trasé for en alternativ 
bruforbindelse over boknafjorden 

Alternativ kryssing
over boknafjorden



48

FERJEFRI 

E39

de lp ros j ek t  F JORDKRYSS ING

På dette punktet er fjorden 7,5 kilometer bred og om lag 550 meter dyp. Arbeidet er basert 
på eksisterende kartgrunnlag, og for miljølaster er det hentet inn data som var tilgjengelig 
fra andre kilder. det er relativt stor skipstrafikk i fjorden, og det er forutsatt skipsled med 70 
meter fri høyde og minst 400 meter bredde.

skisseprosjektet ble avgrenset til vurdering av én bestemt bruløsning. Valget ble gjort ut 
fra en enkel vurdering av hvilken løsning som ut fra et faglig skjønn på det tidspunktet 
sannsynligvis var den mest velegnede. det ble lagt vekt på at brukonstruksjonen vil bli utsatt 
for store naturlaster, at den skal medføre minst mulig restriksjoner for skipstrafikken, og at 
byggetiden skal være kort. kostnader for bygging, og framtidig drift og vedlikehold var også 
et poeng, selv om det var vanskelig å vurdere på dette tidspunktet.

Ut fra dette ble det valgt å legge en hengebruløsning i flere spenn, med fire tårn 
fundamentert	på	flytende	pongtonger	ute	i	fjorden,	og	to	tårn	med	faste	fundament	(ett	
tårn	på	hver	side	av	fjorden)	til	grunn	for	skisseprosjektet.	Konseptet	er	vist	i	figur	24.

Figur	24:	Illustrasjon	av	bruløsningen	som	er	lagt	til	grunn	for	skisseprosjektet	(Ill:	Statens	vegvesen)

det ble gjennomført kostnadsberegning etter Anslag-metoden, og kostnaden for 
stålalternativet	ble	beregnet	til	37	milliarder	kroner	(2012-kroner,	inkl.	MVA	etter	nye	regler).	

den foreslåtte bruløsningen kan bli utsatt for skipspåkjørsel. det er ikke gjennomført 
en risikoanalyse for denne konkrete bruløsningen som en del av skisseprosjektet. Hvor 
stor sannsynlighet det er for en slik hendelse er derfor ikke beregnet. med avstand på i 
størrelsesorden 1400 meter mellom TLP-fundamentene er faren for skipspåkjørsel av TLP-
fundamentene redusert.

Ut fra en samlet vurdering mener vi at den valgte bruløsningen kan utformes slik at krav 
til sikkerhet for trafikanter og brukonstruksjon, og skip med mannskap og passasjerer, kan 
ivaretas på en akseptabel måte.

med grunnlag i den valgte bruløsningen i skisseprosjektet har vi vurdert at det trengs om 
lag 5 år til teknologiutvikling og forberedelser før konkurransegrunnlag for prosjektering 
og bygging kan sendes ut. Forutsatt valg av stålløsning er nødvendig byggetid regnet til om 
lag fem år. det er da lagt til grunn at de fire tårna/TLP-fundamenta bygges og installeres 
parallelt. et slikt prosjekt kan være ferdig til å tas i bruk om ti år.

Ut fra en samlet vurdering er konklusjonen at det er mulig å krysse boknafjorden med den 
flytebruløsningen som er vurdert i skisseprosjektet.
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regionledelsen og Vegdirektoratet har etter dette, ut fra kostnaden for alternativ bruløsning, 
konkludert med at det ikke skulle arbeides videre med en slik løsning.

6.2 Bjørnafjorden      
i forbindelse med kVU e39 Aksdal-bergen utarbeidet Fjordkryssingsprosjektet alternativer for 
kryssing av bjørnafjorden. kryssing av bjørnafjorden mellom rekstern og Halhjem-området 
inngår som en del av midtre trasé. konklusjonen var at det ville være mulig å bygge en fast 
forbindelse over bjørnafjorden, og at det fantes flere mulige løsninger. i kVU-en ble det 
ikke konkludert med hensyn til valg av indre eller midtre trase, men sagt at det trengtes mer 
omfattende vurderinger av fjordkryssingen og traseene på land før det kunne treffes et valg 
mellom de to alternativene. 

For både midtre og indre alternativ må det bygges bru over Langenuen mellom stord og 
Tysnes. dette kan gjøres med kjent hengebruteknologi, og har ikke vært gjenstand for ytter-
ligere vurderinger av Fjordkryssingsprosjektet. 

med grunnlag i kVU-en har fjordkryssingsprosjektet jobbet videre med kryssing av bjørnafjorden. 

en trasé mellom rekstern og røtinga har vært lagt til grunn for arbeidet. dette ut fra at 
fjorden her var smalest, og at en trase her i minst mulig grad ville berøre Forsvarets interesser 
i bjørnafjordbassenget. 

de nye vurderingene ble basert på supplerende opplysninger om bunn- og grunnforhold 
i bjørnafjorden, samt enkle vurderinger av bølger og strøm som var utført etter høsten 
2010. det har og vært kontakt med kystverket og Forsvaret for så langt som mulig på dette 

tidspunktet å avklare grunnleggende krav 
og ønsker med tanke på en fast forbindelse 
over bjørnafjorden. 

Traseen tar utganspunkt i skarvhelleholmen 
ved nordspissen av rekstern i sør, og 
Fløholmen	(Røtinga)	sørvest	for	Halhjem	
i nord, som vist i figur 25. Alle de ulike 
brukonseptene har samme vegtrasé på 
land. det er lagt til grunn at skipsleia skal 
ha fri høyde 45 meter, fri bredde 300 
meter og dybde 20-30 meter. Vi har tatt 
utgangspunkt i at alle konseptene skal 
baseres på et tverrsnitt som gir plass til to 
kjørefelt i hver retning. 

Figur 25:
oversiktskart, trasé for kryssing av bjørnafjorden
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Vurderingene av konseptene er gjort av personer med stor faglig kompetanse både på 
bruer, marine konstruksjoner og forankringsteknikk. det er et klart potensiale med tanke 
på optimalisering av de fem nevnte løsningene. det kan også finnes andre løsninger som 
er realiserbare.

A) Hengebru med ett hovedspenn og ett brutårn med fundament på dypt vann, som vist 
i figur 26. dette brutårnet står om lag 1,5 kilometer sør for Fløholmen hvor dybden er ned 
mot 150 meter. Hengebrua får et hovedspenn på 3300 meter, og et sidespenn på nordsiden 
av fjorden på 1500 meter. det er lagt til grunn splittet brubjelke for å oppnå aerodynamisk 
stabilitet. brutårna vil få en høyde på om lag 390 meter. bortsett fra det ene brufundamentet 
ute i fjorden har denne løsningen har ingen konflikter med skipstrafikk i området. 

Figur	26:	Forslag	til	hengebru	med	ett	hovedspenn	(Ill.	Plan	Arkitekter	i	samarbeid	med	Statens	vegvesen)

B) Hengebru med flere hovedspenn. Løsningen har ett brutårn i strandsonen på sørsiden 
av fjorden, ett brutårn på flytende pongtong/TLP og ett brutårn fundamentert på dypt 
vann, som vist i figur 27. dette gir spennvidder på om lag 1500 meter for hovedspennene. 
nærmest land på nordsiden er brua forutsatt bygget som en tradisjonell fastbru/viadukt med 
fundamenter på 30-50 meter dybde. bortsett fra TLP-fundamentet med vertikale strekkstag 
til bunnen, og fundamentet sør for Fløholmen har denne løsningen ingen konflikter med 
skipstrafikken over det meste av fjorden. Ved å bruke to flytende TLP-fundamenter kan 
dypvannsfundamentet trekkes lenger nord, hvor det er grunnere. 
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Figur	27:	Forslag	til	hengebru	med	ett	brutårn	på	flytende	fundament/TLP	(Ill.	Plan	Arkitekter	i	samarbeid	med	
Statens	vegvesen)

C) Flytebru med sideforankring. denne løsningen kan utformes som en tilnærmet 
rett linjeføring over fjorden, som vist i figur 28, med skrå forankringsliner ned til anker 
på bunnen på begge sider. skipsleia er forutsatt i nordre del av fjorden. Flytebrudelen er 
i nord tenkt avsluttet i et fundament på om lag 30 meter dybde. dette gir en flytebrudel 
på om lag 4000 meter. Videre inn mot land på nordsiden er det tenkt tradisjonell fastbru 
(eksempelvis	fritt	frambygg-bru)	i	kombinasjon	med	viadukt.	Denne	delen	vil	få	en	lengde	på	
i størrelsesorden 1000 meter. 

det er forutsatt at skipstrafikken skal gå under fastbrua, siden flytebrudelen bare vil ha en fri 
høyde på 10-15 meter. Løsningen kan optimaliseres med tanke på utforming i nordre del av 
fjorden, både med omsyn til avvikling av skipstrafikken, og trase og høyde ved ilandføring. 
Løsningen kan også utformes som en bue med forankringsliner kun til den ene side. 

Figur	28:	Forslag	til	flytebru	med	sideforankring	(Ill.	Plan	Arkitekter	i	samarbeid	med	Statens	vegvesen)
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D) Flytebru med endeforankring. denne flytebruløsningen ligger i bue vestover, og 
baserer seg på endeforankring i nord i et fundament på om lag 30 meter dybde, om lag 
én kilometer sør for Fløholmen, som vist i figur 29. Flytedelen har splittet brubjelke for å gi 
buen tilstrekkelig horisontal stivhet. dette gir en lengde på flytebrudelen i størrelsesorden 
4200 meter, og 1000 meter videre inn til land. skipsleia er tenkt nord for dette fundamentet. 
Høybrua er i dette forslaget utformet som skråstagbru med viadukt nærmest land. konseptet 
kan optimaliseres med tanke på utforming i nordre del av fjorden, både med hensyn til 
skipstrafikk og ilandføring. Løsningen er fri for undersjøiske elementer over det meste av 
bjørnafjorden.

Figur	29:	Forslag	til	flytebru	med	endeforankring	(Ill.	Plan	Arkitekter	i	samarbeid	med	Statens	vegvesen)
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E) Rørbru med skrå sideforankring. Løsningen baserer seg på ei rørbru som ligger på 
20-50 meter dybde, med skrå strekkstag til bunnen over den dype delen av bjørnafjorden, 
faste fundament til bunnen over den grunne delen i nord, og ilandføring i nord som 
senketunnel, som vist i figur 30. Løsningen er skissert med ett rør med ovalt tverrsnitt, med 
separate løp med plass til to kjørefelt i hver retning, og rømningsveg mellom. rørbrudelen 
vil få en lengde på om lag 3500 meter, og en senketunneldel i nord på om lag 1000 meter 
lengde. ilandføring i sør er forutsatt i fjelltunnel. i nord kan en senketunnel føres direkte inn 
på tørt land, eller den kan gå over i fjelltunnel. Løsningen har ingen konflikt med skipstrafikk 
på fjorden. Løsningen kan optimaliseres med hensyn til forankringssystem. 

Figur	30:	Forslag	til	rørbru	(Ill.	Plan	Arkitekter	i	samarbeid	med	Statens	vegvesen)

Alle de fem nevnte løsningene bygger på mer eller mindre kjente teknologiske prinsipper 
og kunnskap. det medfører at teknologien delvis må brukes på andre områder enn det som 
har vært utgangspunkt for utvikling til denne tid, og at grenser for bruk av teknologien blir 
vesentlig utvidet. det arbeidet som har vært gjennomført for fjordkryssinger fram til nå viser 
at det ikke vil være forhold knyttet til kryssing av bjørnafjorden som ikke er løsbare. selv om 
løsningene er vurderte som gjennomførbare, må det naturlig nok gjennomføres målrettet 
teknologiutvikling før detaljprosjektering og bygging kan starte. 

Alle løsningene med flytende elementer på overflaten vil kunne være utsette for 
skipspåkjørsel. skipstrafikken i bjørnafjorden er vurdert som relativt liten når det gjelder 
større fartøy som for eksempel cruise-skip. sannsynlighet for en skipskollisjon med et 
større	skip	er	derfor	begrenset	(uten	at	det	er	gjort	talmessige	beregninger).	Bunnfaste	
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og flytende elementer i de vurderte konseptene må dimensjoneres for å tåle den aktuelle 
kollisjonsenergien, og vi vurderer dette som mulig å få til. sikkerhet for skipstrafikken vil også 
kunne ivaretas. 

kostnadene er begrenset til å omfatte selve fjordkryssingen fra rekstern til Fløholmen. 
overslagene viser at en fast forbindelse over bjørnafjorden vil koste mellom 9 og 20 
milliarder	(2010-kroner).	Billigste	løsning	er	sideforankra	flytebru,	og	dyrest	er	hengebru	med	
ett hovedspenn. 

Hvilken løsning som skal velges for et framtidig ferjefritt samband over bjørnafjorden vil være 
avhengig av en mer omfattende vurdering av ulike fordeler og ulemper med de enkelte 
konseptene. 

i det videre arbeidet må det blant annet gjennomføres vind-, bølge-, og strømmålinger på 
kryssingsstedet, samt geologiske og geotekniske undersøkelser. det må også utarbeides 
en konkret risikovurdering av mulige skipskollisjoner som er med å danne grunnlag for 
utforming og dimensjonering. 

nødvendig tid med forberedende arbeid fram til detaljprosjektering vil sannsynligvis 
være fra 4-6 år fra det tidspunktet det gis klarsignal til å starte utviklingsarbeidet. Tid til 
detaljprosjektering og bygging vil være avhengig av kontraktsform. i tillegg vil byggetiden vil 
variere alt etter konsept og mulighet for serieproduksjon av elementer som inngår.

dette er kortere tid enn det som må påregnes til andre planprosesser, og valg av midtre 
trase for e39 med fast forbindelse over bjørnafjorden vil derfor ikke forsinke realisering av en 
ferjefri forbindelse mellom stord og bergen.

På bestilling fra næringslivet i sunnhordland har Lmg marin og Akvator levert hver sitt 
skisseprosjekt for kryssing av bjørnafjorden med flytebru.

6.3 Sognefjorden
mulighetsstudie for kryssing av sognefjorden er gjennomført og omtalt tidligere i rapporten 
(se	kapittel	2.1,	3.1,	3.2	og	3.3).	I	mulighetsstudien	er	det	ikke	tatt	stilling	til	om	det	er	
mellom Lavik og opedal en fremtidig fergefri kryssing av sognefjorden skal gå. det er ikke 
gjennomført kostnadsoverslag for konseptene.

målet med studien var å finne ut om sognefjorden kunne krysses ved Lavik–oppedal med en 
fast forbindelse. Ved dette kryssingsstedet er fjorden 3700 meter bred og 1250 meter dyp. 
Fjellet stuper bratt ned i fjorden på begge sider, og har et flatt parti på midten med et tykt 
lag med løsmasser. det er ikke gjennomført målinger for vind, bølger eller strøm i området, 
og heller ikke vurderinger av bunnforhold på kryssingsstedet. 
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Figur	31:	Illustrasjon	med	forslag	til	kryssing	av	Sognefjorden	med	rørbru	(Ill:	Reinertsen	Olav	Olsen	Group)

mulighetsstudie for kryssing av sognefjorden med rørbru, som vist i figur 31, viser at 
konseptet er godt egnet til å oppfylle de funksjoner som konseptet er planlagt for i hele sin 
levetid. beregningene viser at konstruksjonen vil tåle alle miljøbelastninger med god margin. 
bevegelser påført av vind, bølger og strøm er moderate og vil ikke medføre ubehag for 
trafikanter, og vil heller ikke føre til stans i trafikken. 

mulighetsstudien for kryssing av sognefjorden med flytebru, som vist i figur 32, er et 
konsept bestående av en flytende hengebru med tre spenn, med viadukter på land. 
spennvidden er 1234 meter og totallengden er ca. 4400 meter. Hovedtårnene ute i fjorden 
er i stål, og flyter på pontonger av betong. Tårnene som står i strandsonen er i betong. 
Pontongene er forankret til bunnen og land ved hjelp av sugeanker og en kombinasjon av 
stamme stålliner og kjetting. Alle gjennomførte kontroller har gitt tilfredsstillende resultater.

Figur	32:	Illustrasjon	med	forslag	til	kryssing	av	Sognefjorden	med	flytebru	(Ill:	Aas-Jakobsen)
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statens vegvesen Vegdirektoratet har selv stått for utviklingen av et hengebrukonsept for 
kryssingen av sognefjorden i ett spenn, som vist i figur 33. konseptet består av to tårn 
på 450 meter, to stålkasser som er skilt fra hverandre med en senteravstand på 20 meter, 
tverrbærere og to bærekabler. Alle delene er dimensjonert slik at de har tilstrekkelig kapasitet 
til å tåle trafikklaster og naturlaster. resultatene viser lovende dynamisk oppførsel. når det 
gjelder bygging av konseptet er det i praksis en skalering fra tidligere hengebruer. Økning i 
fastheten for ståltrådene i bærekabelen vil være en fordel for de dynamiske egenskapene til 
brua, og bety en besparelse i byggekostnader. 

Figur	33:	Illustrasjon	av	forslag	til	kryssing	av	Sognefjorden	med	hengebru	(Ill.	Aas-Jakobsen	i	samarbeid	med	Statens	
vegvesen)

konklusjonen er klar for alle konseptene på at det er mulig å krysse fjorden både med 
flytebru, rørbru og hengebru.

det vil bli gjennomført kostnadsberegning av alle tre konseptene. 

Videre arbeid med sognefjorden vil innebære innsamling av miljødata for aktuelle 
kryssingssteder. 
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6.4 Nordfjord        
i dag krysser e39 nordfjorden med ferge på strekningen Anda-Lote, men i kVU-en ble det 
også sett på en kryssing lenger inne i fjorden ved svarstad. de anslåtte kostnadene varierte 
mellom 2,5 og 6 milliarder kroner. Hengebru kom ut som det mest gunstige alternativet for 
begge traseene.

en hengebru ved svarstad vil ha et hovedspenn om lag 1500 meter, og en anslått kostnad 
på	rundt	2,5	milliarder	(2010-kroner).	Her	er	det	lagt	til	grunn	samme	brukasse	som	for	
Hardangerbrua.

kryssing av nordfjorden er med hengebru på strekningen Anda-Lote vil få et hovedspenn 
på 1750 meter og en kostnad som er noe større en for hengebru lenger inne i fjorden. For å 
oppnå aerodynamisk stabilitet kan det være aktuelt med splittet brukasse.

i kVU-en ble det av region vest anbefalt indre trasé med hengebru.

Videre arbeid for kryssing av nordfjorden vil blant annet inkludere vindmålinger, geologiske 
undersøkelser og vindtunnelforsøk. spesielt for vindmålinger er det viktig å komme i gang 
så fort som mulig siden målingene bør gå over minimum to år, og med fordel over fem år. 
Undersøkelsene bør utføres på begge krysningspunktene for ikke å bli forsinket av at endelig 
trasé ikke er valgt. 

Uansett valg av krysningspunkt er teknologien på plass for å kunne bygge hengebru på 
begge krysningspunktene for nordfjorden. 

Lmg marin har på bestilling av nordfjordkryssing As levert et skisseprosjekt med sitt konsept 
for kryssing av nordfjorden ved Anda-Lote.

6.5 Voldafjorden
E39	går	i	dag	med	ferge	over	Voldafjorden,	men	blir	erstattet	av	den	nybygde	«Kvivsvegen»	
når	den	blir	omklassifisert	til	Europaveg.	Bygging	av	«Kvivsvegen»	var	allerede	i	gang	da	
arbeidet med kVU for strekningen skei-Ålesund ble satt i gang. det ble av region vest likevel 
sett på to alternativ traseer over Voldafjorden under kVU-arbeidet. På den lengste kryssingen 
som ble omtalt i kVU-en er fjorden to kilometer bred. 

I	KVU-en	ble	det	anbefalt	«Kvivsvegen»	og	bru	over	Nordfjorden	ved	Svarstad	som	fremtidig	
trasé for e39. det er derfor ikke jobbet videre med kryssing av Voldafjorden.  

Lmg marin har på oppdrag fra næringslivet levert et skisseprosjekt med sitt konsept for 
kryssing av fjorden.
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6.6 Storfjorden/Sulafjorden
På strekningen Volda/Ørsta ble to mulige alternativ for e39 vurdert. Én trasé med kryssing 
av storfjorden i området Festøy–solevåg, og én trasé over Hareidlandet med kryssing av 
sulafjorden.

kryssing med hengebru, flytebru eller rørbru ble vurdert for begge fjordene. For disse 
løsningene ble det på grunn av trafikk med turistskip lagt til grunn fri seglingshøyde på 70 
meter over 3-400 meter bredde.

Kryssing av Storfjorden

det ble tatt utgangspunkt i kryssing av storfjorden i området ved eksisterende ferjeforbindelse 
mellom Festøy og solevåg. Her er fjorden om lag 3,4 kilometer bred og bortimot 500 meter dyp. 
den ligger skjermet for havbølger, men vil være utsatt for vindgenererte bølger. 

For hengebru ble det vurdert en løsning med begge tårnene fundamentert i strandsonen, og 
med et hovedspenn på 3400 meter. Høyden på tårnene er for en slik løsning om lag 420 meter. 
For å sikre aerodynamisk stabilitet for et så langt spenn ble det forutsatt en splittet brukasse.

For flytebruer ble det vurdert to alternativ, en endeforankret, som vist i figur 34, og en 
sideforankret løsning. begge løsningene tar utgangspunkt i at det ligger en grunne, 
solavågfluna, utenfor solavåg som flytebrudelen kunne forankres til, og som kunne danne 
overgangen mellom flytebrudelen og høybrudelen som skipstrafikken kunne passere under. 
en flytebruløsning med seilingsled midtfjords ble ikke vurdert nærmere i denne omgang.

den endeforankrede flytebrua hadde en buet flytebrudel på 3780 meter lengde, og en 
høybru på til sammen 750 meter. For å få tilstrekkelig horisontal stivhet i buen ble det 
forutsatt en splittet brukasse med fagverk mellom. 

Figur	34:	Illustrasjon	av	forslag	til	endeforankra	flyterbru	over	Storfjorden	(Ill.	Kurt	Wathne)	
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den sideforankra flytebrua hadde tilnærmet rettlinjet forløp på flytebrudelen som var 3600 
meter lang. denne løsningen hadde skrå sideforankring til begge sider, mens flytebrudelen 
var tilnærmet rett, med sine 3600 meter. i dette tilfellet var brukassen ikke splittet.

For rørbrua ble det vurdert en rettlinjet løsning, forankret med skrå strekkstag til bunnen. 
Lengden på rørbrua ble 3000 meter, og den gikk over i fjelltunnel på begge sider av fjorden. 
rørbrua var forutsatt med sirkulært tverrsnitt med trafikk i to etasjer. 

billigste løsning ble anslått til om lag sju milliarder kroner, og dyreste løsning til om lag 14 
milliarder	kroner	(2010-kroner).

Kryssing av Sulafjorden

For kryssing av sulafjorden ble det lagt til grunn en trase helt nordvest i fjorden. Fjorden er 
her på det smaleste, om lag 3,1 kilometer. Lenger sørøstover mot Hareid blir fjorden bredere. 
sulafjorden ligger utsatt til for havbølger fra nordvest. Fjorden er mest eksponert i nordvest 
hvor fjorden er smalest. et trasévalg lenger sørøst i fjorden, nærmere Hareid ville gitt en 
større brulengde, men være mindre utsatt for havbølgene en den valgte traseen. 

som hengebruløsning ble det valgt en løsning med begge brutårna i strandsonen, noe som 
ga et hovedspenn på 3100 meter, med relativt korte viadukter fram til terrengnivå på begge 
sider. brutårna hadde en høyde på 390 meter. brukassen var forutsett splittet med fagverk 
mellom for å gi bedre aerodynamisk stabilitet.

På grunn av havbølger ble det lagt til grunn at hverken ende- eller sideforankret flytebrulønsing 
var aktuell i den valgte traseen. På dette tidspunktet vurderte vi ikke flytebruer med TLP-flytere. 

som rørbruløsning ble det lagt til grunn en rettlinjet rørbru med skrå strekkstagforankring 
til bunnen, som vist i figur 35. det ble forutsett en løsning med ett sirkulært rør, med trafikk 
i to etasjer. På grunn av eksponering for havbølger ble rørbrua lagt på 150 meter dybde. 
rørbrua gikk over i fjelltunnel på begge sider. 

Figur	35:	Illustrasjon	av	forslag	til	rørbru	over	Sulafjorden	(Ill.	Kurt	Wathne)
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kostnadsberegningene ga kostnader for de ulike løsningene som varierte fra om lag ni 
milliarder	kroner	til	om	lag	12	milliarder	kroner	(2010-kroner).

På bestilling fra Hareid Fastlandsamband As har Lmg marin levert et skisseprosjekt på sitt 
flytebrukonsept for kryssing av sulafjorden.

Oppsummering

Fjordkryssingsgruppa tok ikke stilling til valg av løsning, men forutsatte at det måtte mer 
detaljerte vurderinger til for å bearbeide løsningene mer før valg. region midt kom i kVU-en 
heller ikke med en anbefaling om valg av trasé eller kryssingsmetode for ferjefri forbindelse, 
men det ble anbefalt å jobbe videre med alternativer for både storfjorden og sulafjorden.

Videre arbeid vil være likt for begge fjordene. det vil blant annet innebære innsamling av 
miljødata som vind-, bølge- og strømmålinger, samt geologiske/geotekniske undersøkelser. 
spesielt for målinger av miljødata er det viktig å komme i gang så fort som mulig siden 
målingene bør gå over minimum to år, og med fordel over fem år. For hengebru vil det 
være aktuelt med vindtunnelforsøk, og for flyte- og rørbru med forsøk i bølgebasseng. 
Undersøkelsene bør utføres på begge krysningspunktene for ikke å bli forsinket av at endelig 
trasé ikke er valgt.
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6.7 Romsdalsfjorden
det ble vurdert tre forskjellige traséer for kryssing av romsdalsfjorden i arbeidet med kVU 
e39 Ålesund-bergsøya. Alle alternativene inneholdt en eller flere undersjøiske tunneler. i 
tillegg var det på midtre trasé en hengebru over julsundet, og indre trasé hadde en flytebru 
over til øya sekken.

i kVU-en ble det av region midt anbefalt midtre trasé med undersjøisk tunnel under Tautra 
og videre hengebru over julsundet, samt forbindelse til gossa. en hengebru over julsundet, 
som vist i figur 36, vil få et hovedspenn på 1600 meter. selve hengebruen har en anslått 
kostnad	på	3,1	milliarder	(2010-kroner).

det er bygget flere hengebruer i verden med hovedspenn rundt og over 1600 meter, og 
en slik hengebru kan derfor realiseres godt innenfor dagens teknologi. Vi mener at en slik 
hengebru vil kunne bygges med en brukasse tilsvarende det på Hardangerbrua.

Videre arbeid for kryssing av julsundet vil innebære blant annet vindmålinger, geologiske 
undersøkelser og vindtunnelforsøk. spesielt for vindmålinger er det viktig å komme i gang så 
fort som mulig siden målingene bør gå over minimum to år, og med fordel over fem år.

Figur	36:	Illustrasjon	av	forslag	til	hengebru	over	Julsundet	(Ill.	Kristian	Berntsen	/Google	Earth)
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6.8 Halsafjorden 
gjennom arbeidet med kVU for e39 bergsøya-Valsøya ble det sett på hengebru, flytebru og 
undersjøisk tunnel for kryssing av Halsafjorden. region midt anbefalte i kVU-en hengebru som 
fast forbindelse over Halsafjorden. en hengebru her, som vist i figur 37, vil ha et hovedspenn 
på	2050	meter	og	investeringskostnadene	er	anslått	til	6	milliarder	(2010-kroner).	

en hengebru med et hovedspenn på 2050 meter vil bli verdens lengste hengebruspenn 
(Akashi-Kaikyobrua	har	i	dag	verdens	lengste	hengebruspenn	på	1991	meter).	Det	er	
selvsagt utfordringer knyttet til en slik konstruksjon, men disse vurderer vi til å være 
overkommelige. mye av arbeidet framover vil gå på verifikasjon av konseptet knyttet til 
aerodynamisk stabilitet. dette har innvirkning på utforming av brubanen, og er derfor nært 
knyttet opp mot kostnadsoptimalisering av konseptet. en hengebru på denne størrelsen vil 
også være et naturlig steg på veien til enda lenger hovedspenn til kryssing av større fjorder.

Videre arbeid for kryssing av Halsafjorden vil blant annet inkludere vindmålinger, geologiske 
undersøkelser og vindtunnelforsøk. spesielt for vindmålinger er det viktig å komme i gang så 
fort som mulig siden målingene bør gå over minimum to år, og med fordel over fem år.

dersom det er aktuelt å vurdere flyte- eller rørbruløsninger videre, er det også aktuelt å 
utføre bølge- og strømmålinger, samt forsøk i bølgebasseng. 

Lmg marin har på oppdrag fra Halsafjordsambandet gjennomført en studie for kryssing av 
Halsafjorden med sitt flytebrukonsept. 

Figur	37:	Illustasjon	av	forslag	til	hengebru	over	Halsafjorden	(Ill.	Kristian	Berntsen	/Google	Earth)
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7. Videre arbeid 
Realisering	av	lange	fjordkryssinger	(fra	omtrent		1500	meter	og	lenger)	vil	kreve	en	betydelig	
og målrettet forsknings- og utviklingsinnsats før vi har tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide 
forprosjekt og byggeplaner. selv om vi i dag har tradisjonell bruteknologi som vi vet vil 
kunne utvikles videre, og annen relevant marin eller skipsteknisk teknologi som vil kunne 
tilpasses ny anvendelse for samferdselsformål, er det fortsatt ting som mangler for at statens 
vegvesen skal kunne starte bygging av de gjenstående ekstreme fjordkryssingsprosjektene. 

det er fastslått at slike prosjekt vil være gjennomførbare i framtiden, men det vil kreve 
målretta forberedelser før etaten eller andre kan sette i gang konkret prosjektering 
og bygging av slike konstruksjoner. gjennomførbarhet er derfor ikke det samme som 
gjennomføringsevne. gjennomføringevne vil mellom annet innebære:
	 •	 Å	ha	et	utvalg	av	ulike	konsepter	(en	«verktøykasse»)	innenfor	hengebruer,	flytebruer,	
  rørbruer, eller kombinasjoner slik at vi har et konsept som tilfredsstiller aktuelle krav 
  for den konkrete lokaliseringen. 
	 •	 Å	ha	personell	med	nødvendig	kompetanse.	Som	ansvarlig	byggherre	og	eier	av	slike	
  konstruksjoner vil det kreve oppbygging av betydelig kompetanse, uansett valg av 
  kontraktsform ved gjennomføring. slik kompetanseoppbygging er en klar forut-
  setning både for den delen som går på gjennomføring/utførelse av kryssingene, men 
  vil i like stor grad også være en forutsetning for Vegdirektoratets myndighets-/
  godkjenningsfunksjon.
	 •	 Teknologiforskning	for	å	framskaffe	nødvendig	grunnlag	for	både	teknologiutvikling,	
  regelverk og kompetanseoppbygging. slik forskning vil omfatte blant annet bereg-
  ningsverktøy, stokastisk respons av ulike lastsituasjoner og, usikkerheter. det vil også 
  naturlig innebære validering av beregningsmodeller gjennom målinger gjennom 
  laboratorietester eller full-skala målinger.
	 •	 Regelverk	som	grunnlag	for	skisseprosjekt,	forprosjekt	og	prosjektering.	Det	gjelder	
  alle typer dimensjoneringskriteria, lastforskrifter, prosjekteringsregler og sikkerhets-
  forskrifter. 

denne forskningsdelen forutsetter at relevante universitetsmiljøer blir engasjert. Arbeidet 
må være langsiktig siden det vil involvere stipendiatstillinger/doktorgradsstudier og 
mastergradsoppgaver i tillegg til professorer og annet fagpersonell.

Universitets- og forskningsinstitusjonene har en begrenset kapasitet til å gjennomføre 
slikt arbeid. det er derfor viktig å få gjort nødvendig planlegging og oppstart av dette 
teknologiutviklingsarbeidet, slik at tilgjengelig personell ikke bindes opp i andre store 
utviklingsprosjekter. det vil være naturlig og svært ønskelig å la dette bli en fortsettelse av 
arbeidet med dokumentering av gjennomførbarhet som er ferdig i løpet av 2012.
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Forsknings- og utviklingsarbeidet må planlegges slik at det alltid vil ligge i forkant av 
arbeid med spesifikke fjordkryssingsprosjekt, og slik at vi til enhver tid har nødvendig 
forskningsmessig grunnlag for skisse- og forprosjekt, og konkret byggeprosjektering.

dette teknologiforskningsarbeidet må dekke alle typer alternative kryssingsmetoder, og 
uavhengig om fasen med dokumentasjon av gjennomførbarhet er gjort internt i etaten eller 
av eksterne.

7.1 Teknologiforskning 
den teknologiske utviklingen har kommet lengst på hengebruer. det er bygd lange 
hengebruer i omtrent 100 år, og på verdensbasis fins det flere titalls relevante eksempler på 
dette. i norge har vi bygd to flytebruer, og det er også realisert flere flytebruprosjekt i andre 
land – for eksempel nord-Amerika. det er ikke bygd rørbruer til samferdselsformål, men 
offshore-industrien har utviklet relevant rørbruteknologi for transport av olje og gass – for 
eksempel fra ormen Lange-feltet.

realisering av lange fjordkrysninger med rør- eller flytebru vil kreve en betydelig og 
målrettet forsknings- og utviklingsinnsats, som grunnlag for utarbeidelse av forprosjekt 
og byggeplaner. begrunnelsen for dette er enkelt og greit at man ikke har tilstrekkelig 
erfaringsgrunnlag for planarbeidet – konseptene må knas og eltes. Videre er det slik at dette 
også gjelder for hengebruer med spennvidder over ca. 1500-1800 meter, hvor man ønsker et 
konsept tilpasset norske forhold – spesielt med tanke på trafikkvolumet.

det er igangsatt to grunnleggende forskningsprosjekt ved norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet nTnU. begge disse prosjektene er såkalte bidragsprosjekt, 
hvor nTnU er prosjekteier og statens vegvesen bidrar med finansiering og timeressurser. 

det ene prosjektet dreier seg om hengebruer og fullskala vindmålinger. man har valgt å 
instrumentere	Hardangerbrua	(1310	meter)	når	den	står	ferdig	i	2013.	Instrumenteringen	
omfatter måling av vindfeltet og konstruksjonsresponsen. dette gir blant annet informasjon 
om koherensegenskapene i vindfeltet og lastprosessen, og disse egenskapene er i dag lite 
kartlagt for spennvidder opp mot 3700 meter. 

det andre prosjektet omhandler utvikling av beregningsprosedyrer og -programmer for rør- 
og	flytebruer.	Interaksjonen	mellom	strømningen	(lasten)	og	brukonstruksjonen	kan	være	
meget kompleks, og her er det behov for utvikling på flere områder. dette prosjektet har et 
betydelig omfang, og det er i dag bare finansiering for en begrenset oppstart av prosjektet.
et manglende grunnleggende forskningsarbeid knyttet til utvikling av teknologiske løsninger 
for lange fjordkryssinger kan bli kritisk for realiseringen av byggeprosjektene dersom det ikke 
blir satset på dette punktet tidlig i prosessen.
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7.2 Livssykluskostnader
store kostnader er forbundet med investeringer i nye konstruksjoner samt ombygninger, 
rivning og årlig forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende konstruksjoner. det er viktig 
at mengden av ressurser forbundet med dette blir holdt så lavt som mulig sett helhetlig 
over konstruksjonens levetid, og at den ønskelige kvaliteten blir opprettholdt. Ved bruk av 
livssykluskostnader	(LCC)	er	det	mulig	å	estimere	de	økonomiske	ressursene	som	må	stilles	til	
rådighet over en konstruksjons levetid. LCC er summen av kapitalkostnad og alle kostnader 
til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden samt restkostnad ved avhending.
Fokus på livssykluskostnader er økende. det er av avgjørende betydning å vurdere 
investeringskostnadene i sammenheng med de etterfølgende kostnader ved bruk av 
konstruksjonen. dette er kostnader som påløper både årlig og periodisk for å opprettholde 
funksjonell og teknisk standard.

Lov om offentlige anskaffelser krever i §6 at det skal tas hensyn til livssykluskostnader ved 
planlegging av anskaffelsen samt de miljøkonsekvenser den har over samme tidsperiode. 
Metode	for	beregning	av	livssykluskostnader	er	standardisert	i	ISO	15686-5:2008	«Buildings	
and	constructed	assets	--	Service-life	planning	--	Part	5:	Life-cycle	costing»

beregning av livsykluskostnader relatert til konstruksjonene på fjordkryssingene har flere 
utfordringer. disse utfordringene kan i all hovedsak relateres til usikkerhet i datagrunnlaget. 
dette innbefatter vurdering av investeringskostnader, levetider, kalkulasjonsrente samt drifts-, 
vedlikeholds- og utskiftingsintervaller. Videre er det behov for bedre tilgang på erfaringstall 
og gode referanseprosjekter, slik at resultatene fra LCC-beregninger kan kontrolleres og 
kvalitetssikres. 

det ble, som en del av Anslag-prosessen for boknafjorden, gjort enkle vurderinger omkring 
levetidskostnader for bruløsningen i skisseprosjektet. det ble forutsett levetid på minst 100 år.

For hengebrudelen er drift og vedlikehold vurdert å være som for tilsvarende lange 
hengebruer. det spesielle er tårn i stål som er uvanlig i norge, men mye brukt i andre land. 
når det gjelder TLP-fundamentene og forankringer har vi sett på erfaringer fra Heidrun og 
snorre A plattformene. 

beregningene viste at neddiskontert sum av drifts- og vedlikeholdskostnader i løpet av 
levetiden	vil	komme	på	i	størrelsesorden	1,5	milliarder	kroner	(inklusiv	påslag	for	mva.,	
byggherrekostnader	og	uspesifisert)	for	den	valgte	løsningen	for	Boknafjorden.	Dette	er	om	
lag fire prosent av investeringskostnaden. dette er lavt i forhold til beregninger utført for 
undersjøiske tunneler, men noe høyere en for en hengebru fundamentert på land.

Videre arbeid relatert til livssykluskostnader bør i derfor i hovedsak skje langs trre akser:
	 •	 Usikkerhet	relatert	til	datagrunnlag	generelt	og	vurdering	av	investeringskostnader,	
  levetider, kalkulasjonsrente samt drifts-, vedlikeholds- og utskiftingsintervaller ivaretas 
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  gjennom bruk av statistiske metoder som ivaretar faktorenes iboende usikkerhet.   
  metodikk som benyttes i AnsLAg i kombinasjon med monte Carlo simuleringer bør   
  utredes i denne sammenhengen.
	 •	 En	systematisk	innhenting	av	erfaringsdata	fra	relevante	bruer	nasjonalt	og	inter-
  nasjonalt iverksettes med særlig fokus på vurdering av levetider samt drifts-, ved-
  likeholds- og utskiftingsintervaller. 
	 •	 I	dialog	med	Finansdepartementet	utredes	hvilket	spenn	kalkulasjonsrenten	bør	ha	i	
  samferdselsprosjekter av denne typen.  

7.3 Regelverk/dimensjoneringskriteria
det mangler regelverk for prosjektering av lange brukonstruksjonen. Prosjekteringsregler 
for rør- og flytebruer er i dag ikke dekkende for å kunne realisere et konkret prosjekt. et av 
hovedmålene med FoU-aktivitetene er derfor å få regelverket komplett og på plass. et viktig 
bidrag til å avdekke manglende prosjekteringsregler har vært mulighetsstudien for rør- og 
flytebru. Utgangspunktet for mulighetsstudien var et sett av prosjekteringsregler utformet 
av Vegdirektoratet, og dette regelverket er blitt supplert og justert gjennom disse studiene. 
Videre vil feltmålingene på Hardangerbrua samt laboratorieforsøk i vann være nødvendig for 
å utvikle regelverket slik at kravene til konstruksjonssikkerhet for rør-, flyte- og hengebru kan 
dokumenteres og verifiseres.

7.4 Vurdering av eventuell ekstra belastning          
 fra kraftverk
store konstruksjoner av typen som fjordkryssingsprosjektet har sett på er i utgangspunktet 
marginale konstruksjoner, som vil bli videre optimalisert med tanke på materialbruk 
og investeringskostnader. det er derfor viktig at et kraftverk ikke bare blir en ekstra 
last som konstruksjonen må bære, men at kraftverket kan være med å bidra positivt 
til konstruksjonen på en eller annen måte, eller at belastingen kraftverket påfører 
konstruksjonen kan reguleres i forhold til miljølaster. 

Videre arbeid vil innebære å se på hvordan spesifikke kraftverk vil påvirke spesifikke 
konstruksjoner på en gitt fjord. både for å se hvilke belastninger konstruksjonen tåler, og for 
å se hva et realistisk energipotensiale for fjordkryssingen er.
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7.5 Kombinasjon med jernbane
Det	kan	være	aktuelt	å	kombinere	fjordkryssinger	for	både	biltrafikk	og	jernbane	(mest	med	
tanke	på	persontransport).	Eksempelvis	gjelder	dette	Bjørnafjorden	og	Langenuen.	Flere	store	
bruer internasjonalt kombinerer jernbane med biltrafikk.

det vil bli stilt vesentlig strengere krav til horisontal og vertikal kurvatur sammenlignet med 
en bru for bare veg. Typisk vil for eksempel maks stigning for ei vegbru være i området fem 
prosent, mens tilsvarende tall for jernbanen vil være i området 1,5 prosent.  For en jern-
banebru er det også vesentlig strengere krav til forskyvninger og rotasjoner. en jernbanebru 
må derfor være mye stivere enn det som er nødvendig for en vegbru. konsekvensen er blant 
annet større dimensjoner og mindre fleksibilitet i hvor kryssingen kan ligge i forhold til å 
oppnå kortest mulig brukryssing. 

en bru med kombinert biltrafikk og jernbanetrafikk vil derfor medføre større kostnader enn 
for en bru kun for biltrafikk. 

dersom det er aktuelt å kombinere jernbanetrafikk og biltrafikk på noen kryssinger, vil videre 
arbeid innebære å se på løsninger og beregne kostnader for en slik kryssing. det må også 
vurderes om det er mulig for en jernbane å gå i land på de samme plassene som biltrafikk. 
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8. Forslag til prosjekt-   
    plan for videre     
 teknologiutvikling
de gjenværende fjordkryssingene langs e39 krever løsninger som er unike sammenlignet 
med hva som er bygd tidligere. dette krever et systematisk utviklingsarbeid i tiden fremover.

dette utviklingsarbeidet foreslår vi videreført gjennom Fjordkryssingsprosjektet.

Del 1:
bekrefte at det er teknisk mulig å krysse de gjenværende fjordene langs e39
 • gjennomføre mulighetsstudie basert på kryssing av sognefjorden.
 • gjennomføre studier av mulige løsninger for kryssing av andre fjorder som del av 
  pågående kVU-arbeid. gjennomføre kostnadsberegninger for de ulike kryssingene.

denne delen av Fjordkryssingsprosjektet ble fullført i 2012, med noe oppfølgende arbeider i 
2013.

Del 2:
det foreslås en videreføring av Fjordkryssingsprosjektet i perioden 2013-2018.

Hensikten med del 2 er å:
	 • Føre teknologisk utvikling for henge-, flyte- og rørbruer så langt at utlysing av 
  konkurranse for prosjektering og bygging kan skje for aktuelle fjordkryssingsprosjekter 
  når øvrige planer og finansiering er på plass.
	 • kontinuerlig utvikling av nødvendig regelverk og dimensjoneringskriteria for slike 
  konstruksjoner i takt med øvrig framdrift.
	 • bistå med nødvendige forberedelser og undersøkelser til aktuelle prosjekt.
	 • bygge opp nødvendig kompetanse for gjennomføring av slike prosjekt, herunder 
  etablere samarbeid med universiteter, konsulenter og entreprenører.
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Konkrete målsettinger for del 2

Utviklingsarbeidet skal være ført så langt at konkurranse for prosjektering og bygging kan 
lyses ut for konkrete fjordkryssingsprosjekt:
 • Hengebruer:
  o Fritt spenn inntil 3700 meter:    i løpet av 2016 
 • Flytebruer:
  o endeforankra, med flytedel inntil 4000 meter lengde: i løpet av 2017
  o sideforankra, med flytedel inntil 4000 meter lengde: i løpet av 2017
 • rørbruer:
  o spenn inntil 4000 meter:    i løpet av 2018
 • Fundamentering/forankringer:
  o Faste fundamenter, ned til 150 meter dybde:  i løpet av 2016
	 	 o	 Strekkstagforankringer(TLP),	ned	til	600	meter	dybde:	 I	løpet	av	2017
  o slakkforankring/skråforankring, ned til 600 meter:  i løpet av 2017
  o Anker til bruk for slakk/stagforankringer   i løpet av 2017
 • Andre fagområder:
  o kontinuerlig utvikling av regelverk for dimensjonering og godkjenning av 
   ulike løsninger.
	 	 o	 Metodikk	for	beregning	av	livssykluskostnader	(LCC)	skal	være	på	plass	i	
   løpet av 2015.
  o metodikk for å utvikle en helhetlig arkitektonisk utforming skal være på plass i 
   løpet av 2015.
  o metodikk for risikostyring skal være på plass i løpet av 2014
  o Utvikle nytt drift- og vedlikeholdsregime for store brukonstruksjoner
 • kompetansebygging i etaten:
  o etaten skal ha nødvendig kompetanse for å drive utviklingsarbeidet.
  o etaten skal ha kompetanse til å bygge opp og gjennomføre godkjenningsprosedyrer.
  o etaten skal ha nødvendig kompetanse for å beskrive og følge opp kontraktsforhold  
   knyttet til prosjektering og bygging av aktuelle fjordkryssingsprosjekt.

Forutsetninger

For å nå disse målsetningene forutsetter vi blant annet at:
 • det gis tilstrekkelige midler i 2013 til oppfølgingsarbeider fra første del, og til for-
  beredelser av del 2, slik at det blir kontinuitet i arbeidene fra del 1 og videre inn i del 2.
 • nødvendige midler blir stilt til disposisjon i perioden 2014 - 2018 
	 	 (i	størrelsesorden	100	mill	kroner	pr	år).
 • det gis nødvendig frihet /praktiske rammebetingelser for organisering og bemanning 
  av prosjektet.
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Skisse til planprogram for del 2

 •	 Hengebruer	(ett	eller	flere	spenn):
  o konseptutvikling
  o CFd/vindtunnel
  o materialer
  o bygging
  o instrumentering, drift og vedlikehold
 
 •	 Flytebruer	(Endeforankra,	sideforankra,	bruer	med	tårn	på	flytende	pongtonger):
  o konseptutvikling
  o CFd/basseng-tester
  o materialer
  o bygging/installasjon/marine operasjoner
  o instrumentering, drift og vedlikehold
 
 •	 Rørbruer	(Ende-	og	bunnforankra):
  o konseptutvikling
  o ilandføring 
  o CFd/tester i basseng
  o materialer
  o bygging/installasjon/marine operasjoner
  o instrumentering, drift og vedlikehold
 
 • Fundamenter og forankringer:
  o Faste fundamenter på dypt vann
  o gjenbruk av plattformer
  o bygging/installasjon/marine operasjoner
  o Forankring av stag 
  o materialer
 
 • Fellesområder:
  o regelverk/dimensjoneringskriterier
  o sikkerhet/risiko
  o LCC
  o Arkitektur
 
	 •	 Bistand	til	oppstart	av	konkrete	fjordkryssingsprosjekt	(etter	oppdrag):
  o Utarbeidelse av skisseprosjekt/forprosjekt
  o risikoanalyse for skipstrafikk
  o Lokale undersøkelser
    Vind
    bølger og strøm
    bunnforhold 
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9. Sentrale dokumenter  
 som rapporten     
 bygger på
 1. kVU, e39 Aksdal-bergen, med tilleggsutgreiing

 2. kVU, e39 skei-Ålesund

 3. kVU, e39 Ålesund-bergsøya

 4. kVU, e39 bergsøya-Valsøya

 5. mulighetsstudie, kryssing av sognefjorden, oppsummering av idéfasen

 6. kryssing av sognefjorden med Flytebru, rapport AAj

 7. kryssing av sognefjorden med rørbru, rapport roo

 8. kryssing av sognefjorden med Hengebru, rapport bru Vd

 9. risk assessment Part i and Part ii, consequence analysis Floating bridge, rambøll

 10. risk assessment Part i and Part ii, consequence analysis submerged floating tunnel,   

  rambøll
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