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Sammendrag

Foreliggende konseptforslag for neddykket rørbrukrysning over Sognefjordkryssingen
mellom Larvik og Oppedal er utarbeidet av Reinertsen Olav Olsen Gruppen for Staten
Vegvesen (SVV).
Brua skal kunne krysse den 3.7 km brede Sognefjorden og lignende steder på Vestlandet i
Norge. Prosjektets formål er å utrede tekniske gjennomførbarhet for kryssingskonseptet
basert på endeforankret dykket rørbru. Mulighetsstuidet skal danne grunnlag for Statens
vegvesens videre utredning og sammenligning av kryssingsalternativer.
Hovedgeometri og dimensjoner for rørbrua er vist i figur 3-2, og nøkkeldata er gitt i
kapittel 3.2.
Endeforankret dykket rørbru er vist å være et pålitelig og sikkert konsept som er velegnet
til å oppfylle funksjonskriteriene gjennom den planlagte levetiden. Designprosessen har
påvist gjennomførbarheten for en rørbru over Sognefjorden spesielt, og lignende
fjordkryssinger generelt. Rørbrua er dimensjonert for å tåle alle funksjonelle og
miljømessige belastninger med god margin. Bevegelser som følge av vind, bølger og strøm
er moderate og vil ikke føre til ubehag for trafikanter eller trafikkforstyrrelser. En
overordnet risikoanalyse (HAZID) konkluderer med at konstruksjonen er tilstrekkelig
robust for alle relevante utilsiktede og uforutsette hendelser.
Byggetiden er estimert til 7 – 9 år. Planleggings- og prosjekteringsfasen er estimert til to
år. Kostnadsoverslag er ikke del av arbeidsomfanget for mulighetsstudiet.
Konseptets hovedegenskaper:
Trafikken ledes gjennom to bueformede betongrør, der hvert rør har tilstrekkelig størrelse
for to kjørefelt i hver retning. Kun ett kjørefelt vil benyttes for trafikk, da den andre vil
brukes til havarilommer, vedlikeholdsarbeid etc., og på denne måten unngås utilsiktede
trafikkforstyrrelser.
En stiv forbindelse mellom de to rørene oppnås ved hjelp av diagonale stivere. Enkelte av
stiverene utnyttes til rømningsveier, kontrollrom og andre fasiliteter.
Rørene er plassert utenfor rekkevidde for skipskjøler. Direkte skipspåkjørsel er derfor ikke
mulig.
Rørbrua er dimensjonert for å ha nøytral oppdrift for en kvasi-permanent lastsituasjon.
For å absorbere lastvariasjoner er rørbrua stabilisert i vertikalretning av pongtonger som
er festet til hovedrørene ved hjelp av stålskaft, Pongtongene er eksponert for mulig
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skipskollisjon, og skaftet er derfor utstyrt med en skipsstøtsmekanisme for å forhindre at
de største kollisjonene overfører store krefter og forårsaker skade på de trafikkførende
rørene. 'Weak link'-løsningen mellom rør og pongtong gir tilstrekkelig sikkerhet mot skade
på rørene, og konstruksjonen er derfor dimensjonert for skipsstøt fra store skip med
deplasement på 100 000 t og hastighet på 20 knop. For store kollisjoner med returperiode
på mer enn 100 år, vil en pongtong kunne slås av. På grunn av betydelig redundans i
bæreevnen kan trafikken fortsette uhindret inntil ny pontong er installert.
Det foreslåtte rørbrukonseptet er påvist å imøtekomme alle krav fra Vegdirektoratet og
dagens norske regelverk (Eurokode). Marine problemstillinger som ikke er dekket av disse
regelverkene er dimensjonert for å tilfredsstille NORSOK standarder og DNVs anbefalte
praksis for offshorekonstruksjoner.
Den neddykkede rørbrua har betydelig kapasitetsreserver og er lite følsom for endringer i
funksjonelle krav. Den er designet for å motstå miljølaster fra tidevann, vinddrevene
bølger, dønninger, andreordens bølgeeffekter, skredgenererte bølger, indre bølger,
strømning, vind, snø og is.
Tilkomsttuneller og ilandføringer er etablert ved hjelp av anerkjente og velprøvde
metoder. 15 rørbruelementer, på cirka 250 – 300 meter, bygges i en eksisterende
tørrdokk, eksempelvis Hanøytangen, 150 km sør for brustedet. Tunnelelementene vil bli
sjøsatt og tauet til et rolig område i nærheten av kryssingsstedet for montering og
installasjon. Her vil seksjonene bli satt sammen til tre hovedsegment og deretter koblet
sammen til full rørstreng på ca. 3 800 m. Den sammenkoblede tunnelen blir så tauet på
plass og hver ende vil bli koblet til forinstallerte ilandføringselementer. Alle
elementskjøter utføres som monolitiske skjøter ved hjelp av utprøvde metoder kjent fra
senketunnel- og offshorepraksis. Tidligere nevnte marine operasjoner vil bli utført ved
hjelp av utstyr og prosedyrer velkjente fra aktiviteter i Nordsjøen.
I neste prosjekterings- og planleggingsfase vil mulighetsstudien suppleres med flere og
mer detaljerte analyser, modellforsøk og operasjonssimuleringer for videre utvikling og
optimalisering av rørbrukonseptet.
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2.1

Prosjektutviklingsteam
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Konseptutvikling er utført av konsortiet "Reinertsen Olav Olsen Group" som består av
selskapene Reinertsen (Trondheim) og Dr.techn.Olav Olsen (Oslo). Konsortiet har styrket
teamet med flere relevante eksperter:
x
x
x
x
x

2.2

Arup (Netherland) – Verdensledende rådgiverselskap, ansvarlig for drift og
vedlikehold og bidrar på risikovurdering og geologi.
BergerABAM (USA) – Rådgiverfirma, ansvarlig for flytebruene over Lake
Washington.
NTNU, Prof. Odd M. Faltinsen (Trondheim) – Ledende ekspert innenfor
hydrodynamikk.
Per Johansson (Oslo) – Skipsingeniør, erfaring fra avanserte marine operasjoner.
Snøhetta (Oslo) – Anerkjente arkitekter.

Prosjektbeskrivelse

Ferjefri E39 er et prosjekt av Statens Vegvesen som tar sikte på en vei uten ferjeleier
mellom Kristiansand S til Trondheim. En av de største utfordringene er å utvikle en 3.7 km
lang kryssing av Sognefjorden, mellom Larvik og Oppedal, se Figur 2-1. Per dags dato er
dette verdens lengste fjordkryssingskonsept. Vanndybden på kryssingsstedet er cirka
1 250 m. Flere ulike alternativer har blitt utredet i mulighetsstudiefasen og denne
rapporten presenter konseptet neddykket rørbru.

Figur 2-1, Kryssingsted Lavik - Opedal, Sognefjorden
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2.3

Mål

Det overordnede målet for dette prosjektet er å demonstrere den tekniske
gjennomførbarheten for en rørbru over Sognefjorden. Optimaliseringen av konseptet
forventes utført i senere prosjektfaser.

2.4

Omfang av mulighetstudiet

Reinertsen Olav Olsen gruppen har studert konseptet neddykket rørbru, konsept ROO4 fra
dialogfasen. Design-/dimensjoneringsmetodene defineres og presenteres i et separat
designnotat.
Studien skal gi dokumentasjon som støtter klientens avgjørelser angående prosjektet
gjennomførbarhet. Dokumentasjonsnivået burde lede mot Teknisk delgodkjenning som
definert i HB185, ref. (1). Teknisk delgodkjenning innebærer dokumentasjon av sikkerhet,
teknisk standard og økonomi. De relevante nøkkelpunktene, som skal leveres for teknisk
delgodkjenning, er:
x Designbasis (laster, materialer, CP metode, geoteknisk rapport)
x Eierskap og FDV-ansvar
x Designinput og andre mulige undersøkelser
x Oversiktstegninger
x Typiske detaljtegninger for å vise:
– Substruktur/Superstruktur
 Ulykkes (kollisjons) krefter på konstruksjonsdeler
 Erosjon
 Byggeutførelser relevant for bruas funksjonalitet
x For forspente konstruksjonsdeler skal hele kabellengden defineres og plassering av
alle spennkabler inkludert forankring vises.
x Utdrag av statiske beregninger som viser beregningsforutsetninger, lastvirkninger
og dimensjoner samt tilhørende kapasiteter for typiske snitt. Utdraget skal
sammen med oversiktstegningene entydig definere byggverket.
x Valgt slitelagstype og membran.
x Rekkverkstype
x Teknisk del av konkurransegrunnlaget med forutsetninger og beskrivelse av
brukonstruksjonen og drift.
x Beregning av nødvendige ståltverrsnitt og avstivningssystemer for
stålkonstruksjoner; de viktigste skjøtene skal være dimensjonerte
x Målsatte formtegninger for alle hoveddeler av konstruksjonen
x Tegninger som viser armeringen i de mest påkjente snittene.
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Tegninger som viser rekkverksløsning, lager- og fugekonstruksjoner, eventuelle
belysningsanordninger og sluk og drenasjesystemer
Tegningsliste

Da hovedfokuset for mulighetsstudien har vært å løse alle tekniske detaljer som vil kunne
true den tekniske gjennomførbarheten, er ikke alle elementene som kreves for teknisk
delgodkjenning blitt prosjektert. Justeringer av konseptet vil definitivt bli gjort i en
optimaliseringsfase, og det å gå dypt inn i alle detaljer på dette stadiet vil være sløsing
med ressurser. Denne rapporten presenterer all nødvendig dokumentasjon for å påvise
teknisk gjennomførbarhet.
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3

Kryssingskonsept

3.1

Konfigurasjon

3.1.1 Generelt
Det foreslåtte kryssingskonseptet er beskrevet ved en buet neddykket rørbru bestående
av to parallelle betongrør forankret i pontonger på havoverflaten. Den horisontale
geometrien følger en sirkulær bue med radius 2 682 m og en pilhøyde på 740 m med
hulrommet mot vest. Bruas lengde i senterlinjen er 4 083 m. Den vertikale geometrien er
tilpasset kravet til klaringsdybde for skip med en svak buet, symmetrisk bane med en
dypgang på 20 meter innenfor skipskanalen på 400 m. Ved ilandføringene ligger tunellene
12 m under gjennomsnittlig havnivå, dette gir rikelig klaring for unngåelse av direkte
skipstøt. Tunellene har en stigning på 5 % inne i fjellet til friluft.

Figur 3-1 Oversikt røbrukonspetet

Figur 3-2 Oppriss og plan
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Den vertikale posisjonen og bevegelsene av rørene er styrt av pontonger. Rørbrua er
utformet til å flyte i en så nøytral posisjon som mulig og pongtongenes fribord vil variere
avhengig av lastsituasjon. Den generelle avstanden mellom pongtongene er ca. 205 m. I
skipsleiet er nettoavstanden mellom pongtongene 400 m i samsvar med
skipsklaringskravet i HB185, ref. (2). For å bære skipsleiespennet er det nødvendig med
kortere avstand (~150 m) mellom pongtongene for de tilstøtende spennene.
Spennlengdene (~500 m) ved bruas ender er valgt for å redusere vertikale støttemoment
ved pongtongene ved siden av ilandføringene. Tunnelen er utformet slik at den er fast
innspent i berggrunnen ved ilandføringene, og forutsetter fast berggrunn.

Figur 3-3: Typisk tverrsnitt ved pontong.

De trafikkførende rørene er koblet sammen med diagonale fagverkselementer med stor
diameter. Dette for å forsterke den horisontale stabiliteten til buen. Fagverkselementene
muliggjør rømningsveier og tekniske rom med omtrent 500 meters mellomrom. Den doble
buen er effektiv motstand mot asymmetrisk strømningslast samt at den demper resonans
fra bølger med lang periode. Senteravstanden mellom rørene var i dialogfasen antatt å
være 40 m, og siden ingen nye resultater gir grunn til endring forblir avstanden den
samme. I neste prosjektfase vil det være verdifullt å utføre en parameterstudie av
senteravstanden med modellforsøk for å forbedre dynamisk oppførsel og byggetekniske
aspekter ved rørbrua.
Rørkonfigurasjonen er hovedsakelig bestemt av tverrsnittet som kreves for å imøtekomme
et tofelts tunnelprofil T9.5. De sirkulære rørene har en ytre diameter på 12.6 m og indre
diameter er 11.0 m. I hvert rør vil det være to veibaner på 3.5 m, et fortau på 1.25 m og et
fortau på 2.0 m hvor det er tilgang til ballastsystemet. Høyden over veibanene er 4.8 m.
Enveistrafikk er antatt i hvert rør. Gangfelt og sykkelveier kan utføres under det
trafikkførende rommet. Behovet etter dette er imidlertid antatt å være begrenset og vil
kreve en økning i rørdiameter. Får å minimere unødvendige hull i hovedrørene er kun
kryssrørene som benyttes til rømningsveier tørre.
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Pongtongene er utført i stål og består av en øvre rektangulær tank med triangulære ender
og et tentativt vannplanareal på 1 600 m2 (26 x 80 m). De er koblet til betongrørene med
sylindriske skafter med diameter 8 m. Pongtongene er utsatt for skipskollisjon. En
kollisjonsmekanisme, en weak link-løsning, er innført i skaftene for å unngå overbelastning
av rørene.

3.1.2 Betongrør
Betongrørene har en ytre diameter på 12.6 m med typisk tykkelse på 0.8 m. Innvendig er
røret delt av en betongplate for å gi et øvre hovedrom for biltrafikk. Området over
hovedrommet kan brukes til ventilasjonssjakter, trafikklys og skilttavler. Under
trafikkrommet er området delt i tre ikke-kommunikative rom. Midtrommet er designert
til vannballast. De andre rommene brukes til rørledninger og fast ballast (betong-slurry).
Den maksimale mengden av fast og flytende ballast er estimert til å romme et tverrsnitt
på 10 m2.

Figur 3-4: Typisk rørtverrsnitt

Betong B55 M40 er foreslått for rørene. Plastfiber vil bli tilsatt betongblandingen under
støpning av innsiden av bjelkelaget for å unngå avskalling og forbedre brannmotstanden til
tunellen. Røret er etterspent med langsgående kabler for å sikre vanntetthet når røret blir
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utsatt for bøyemomenter. Etterspente kabler er også lagt i ringretning for a motstå et
utilsiktet indre eksplosjonstrykk og for å garantere vanntetthet.
På grunn av betydelige reaksjonskrefter ved ilandføringene av brua må tverrsnittet økes i
disse regionene. Ved ilandføringene oppnås tilstrekkelig aksial og bøyestivhet ved å øke
rørenes ytre diameter til 14 m og veggtykkelsen til 1.0 m.
Hvis mer detaljert dimensjonering eller byggherrens krav krever et større rørtverrsnitt, kan
dette lett endres. I så fall bør økningen gjelde hele rørets lengde.

3.1.3 Horisontal avstivning
Et betongfagverk brukes til å mobilisere kompositt oppførsel mellom de to rørene. Den
horisontale avstivningen av rørene består av diagonaler med en fast vinkel på 40°.
Avstiverne forutses å være sirkulære betongrør med en ytre diameter på 5 m og
veggtykkelse lik 0.5 m. Ved omtrent hver 500 m blir diameteren økt til 8 m for å gi plass til
rømningsveier og tekniske installasjoner. Siden det bør være færrest mulig åpninger i
hovedrørene er det kun rømningsveiene som kommuniserer med disse. Alle andre
avstivere er vannfylte.

Figur 3-5: Horisontalavstivning og rømningsvei

3.1.4 Landfester
Rørene føres horisontalt inn i landtunnelen med toppunktet under elevasjon -12 m.
Landtunnelen stiger med 5 % inne i fjellet opp til friluft. Rørbuene er dimensjoner for å
være fast innspent i fjellet ved landfestene. Maksimale fastholdningsmomenter
forårsakes av last fra:
– Tidevann
– Fordelte vertikallaster
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– Bølgelaster
Effekten av tidevannsvariasjonen kan bedres ved hjelp av justerbar vannballastering av
pongtongene nærmest land. Dette vil kreve en aktiv ballasteringsordning og dermed er
ballastering for tidevannseffekter vurdert ugunstig for rørbrua på grunn av drifts- og
vedlikeholdsforhold. Som tidligere nevnt er ytre diameter økt til 14 m og veggtykkelsen til
1.0 m ved ilandføringene. Figur 3-6 og Figur 3-7 viser lengdesnitt av landkar og aktuelle
tunneltverrsnitt.

Figur 3-6: Lengdesnitt av landkar

Figur 3-7: Tunneltverrsnitt ved landkar

3.1.5 Pongtonger
Pongtongen er sammensatt av en øvre rektangulær oppdriftstank med triangulære ender
med et foreløpig vannplanareal på 1 600 m2 (26 x 80 m), koblet til betongrøret med et
underliggende sylindrisk skaft med en diameter på omtrent 8 m. Stålpongtonger
fortrekkes av konstruksjons- og installasjonsmessige hensyn. Til syvende og sist vil
pongtongutformingen styres av den vedtatte skipsstøtstrategien.
Pongtongene er utsatt for skipskollisjon. Følgende forebyggende tiltak blir implementert
for å sikre full strukturell integritet for rørene i tilfelle en skipskollisjon:
x
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Tunnelrørene er utformet for å tåle tap av en pongtong uten å miste sin
strukturelle integritet eller pådra seg andre strukturelle skader.
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Pongtongene er dimensjonert for å ha to-kammers skadestabilitet. Det vil si å ha
tilstrekkelig resterende stabilitet etter skade og oversvømmelse av opptil to
tilstøtende kamre. Bortsett fra kammerinndeling er innfylling av oppdriftsmateriale
i de ytterste kamrene vurdert.
En skipsstøtmekanisme, "weak link-løsning", er innført i skaftet for å hindre
overbelastning av rørkonstruksjonen.
Innføring av energiabsorberende evne, en glidende fender er foreslått i
mulighetsstudien. Bakgrunnen for å legge til en slik glidefender er å beskytte
mellomstore fartøy, hvis Kystverket ønsker det.

Skipsstøtmekanismen mellom pongtongene og tunnelrørene er begrunnet ved at
ulykkeslastene (ALS) ved skipsstøt er betydelig høyere enn de ordinære horisontale
lastene på pongtongene som tunnelrørene må motstå. En prinsipiell løsning for
mekanismen er utarbeidet og kan ses i Figur 3-8. Bruddmekanismen er basert på
skjærbrudd i en skjærdybel i midten av skaftet. Aksialkreftene og bøyemomentene er
isolert fra den skjærbærende dybelen ved hjelp av spennkabeler i skafteveggen. For å
unngå at skipet treffer skaftet ligger mekanismen med god avstand til skipets kjøl, i denne
studien er det foreslått elevasjon MSL -12 m.

Figur 3-8: Skipsstøtmekanisme

Stålskaftet vil være permanent vannfylt med mulighet for drenasje ved inspeksjon.
Pongtongene blir utformet som stive, men utstyrt med fendring for å hindre kritiske
hullskader på mindre fartøy. Forebyggende tiltak for å hindre at store fartøy "klatrer" opp
på pongtongen og overbelaster tunnelrørene vertikalt, omfatter et stort kammer på øvre
pongtongkant og en skipsstøtmekanisme i den vertikale forbindelsen mellom skaftene og
pongtongen.
Reinertsen Olav Olsen Group
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3.1.6 Gang- og sykkeladkomst
Hvis nødvendig kan midtkammeret i nedre del av tunnelrørene bli brukt som gang- og
sykkelvei. Dette vil føre til en økning av rørdiameteren for å sikre tilstrekkelig plass for
fastballast og vann ballast i sidekamrene. En økning i diameter er ikke et problem fra et
konstruksjonsmessig synspunkt, heller motsatt, men det vil selvsagt øke betong- og
stålmengder.
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Nøkkeltall

Kryssingsdata
– Kryssingslengde
– Total brulengde
– Antall spenn
– Horisontalgeometri
– Vertikalgeometri
– Gradient

:
:
:
:
:
:

3 700
4 083
17
R = 2 682
Zсь
0.4

m
m

– Maksimal vanndybde
– Klaring (over tunnelrør)

:
:

1 300
12 - 20

m
m

–
–
–
–
–

:
:
:
:
:

398 800
89 201
24 432
61 488
25 859

Rørtunnel
– Spennlengder
– Antall rør
– Røravstand
– Rørradius ytre/indre
– Betong volum

:
:
:
:
:

150 – 500
2
40.0
6.30 / 5.50
349 144

Pontonger
– Antall pongtonger
– Dimensjoner
– Pongtonghøyde

:
:
:

16
26 × 80 × 8
8.0

m
m

:
:
:
:

32
28
8.0
25.5

m
m

:
:
:

88
7.00
49 668

Totalt betongvolum
Total mengde, armering
Total mengde, kabler
Total stålvekt
Betongballast

m
‰

(MSL)

m3
tonn
tonn
tonn
m3

m
m
m
m3

Skaft
–
–
–
–

Antall permanente skaft
Antall midlertidige skaft
Ytre diameter av skaft
Maksimal skafthøyde

Ilandføringer
– Landkarlengde
– Ytre rørradius
– Betongvolum

m
m
m3
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3.3

Tegninger

En oversikt over tegninger som er utarbeidet i mulighhetsstudiet er gitt i Tabell 3-1.
Tabell 3-1: Tegningsliste

Drw. #
A101
A102

Title
Front page
Drawing list

B101
B102

Sognefjorden SFT crossing - Overview
Sognefjorden SFT crossing - Navigation channel

F101
F102

Normal profiles - Submerged floating tunnel - Typical sections
Normal profiles - Landfalls - Typical sections

K101
K102

Submerged floating tunnel - General plan and elevation
Submerged floating tunnel - Typical sections

K111
K112
K113

Submerged floating tunnel - Mid span
Submerged floating tunnel - Landfall Lavik
Submerged floating tunnel - Landfall Lavik - Elevation and sections

K121

Concrete tubes - Form - Typical sections

K131
K132

Concrete tubes - Reinforcement layout - Typical sections
Concrete tubes - Reinforcement layout - Landfall section

K141
K142
K143

Concrete tubes – Post-tensioning - Typical sections
Concrete tubes – Post-tensioning - Landfall section
Concrete tubes – Post-tensioning - Element joints

K201
K202
K203

Submerged floating tunnel - Element key plan
Submerged floating tunnel - Landfall element Lavik - Isometric view
Submerged floating tunnel - Tunnel element nº 1 - Isometric view

K211

Submerged floating tunnel - Floating sequences

Y101
Y102
Y103
Y104
Y105
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Construction sequence - Jointing of elements - Jetty and outrigger
support
Construction sequences - Jointing of elements 1
Construction sequences - Jointing of elements 2
Construction sequences - Towing of tunnel
Construction sequences – Pontoon installation
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To bidrag til egenvekten må tas i betraktning:
 G1 : permanent egenvekt inkludert konstruksjonen og utstyr.
 G2 : variabel egenvekt på grunn av marinvekst og vann absorbert av
konstruksjonen og permanent ballast
Den permanente egenvekten G1 av tunnelrørene inkluderer:
 Beregnet vekt av tunnelrør E1
 Beregnet vekt av strukturelle elementer i tunnelrør E2
 Vekt av permanent og flyttbar ballast E3
 Vekt av permanent asfaltbelegg E4
 Vekt av permanent utstyr E5
Variabel egenvekt G2 er ment å dekke:
– Vekt av marine vekster E7
– Vekt av vann absorbert av betongkonstruksjonen E
– Vekt av vann absorbert av fast ballast E9
En del av den flyttbare ballasten 'E3 vedrører forventet vektøkning (vekt av marin vekst
og vekt av vann absorbert av konstruksjonen og permanent ballast). Startvekten av
flyttbar ballast 'E3 skal være 150 % av forventet vektøkning G2, og minimumsmengden
under drift 75 % av forventet vektøkning G2.
For å kunne dekke toleranser i permanent vekt og oppdrift av rørbruen blir en "fri
egenvekt" 'G, i størrelsesorden ±3 % av permanent egenvekt G1, antatt i hver seksjon av
rørbrua i henhold til HB 185 (2). Den neddykkede rørbrua er designet for å flyte så
nøytralt som mulig og streng vektkontroll vil bli utført for å sikre dette. En modifisert
beregning av 'G er benyttet i denne studien. Når byggingen av en seksjon er ferdig vil
tørrdokka fylles med vann og fribordet måles. Vekten av seksjonen justeres deretter med
ballast. Toleransene i Tabell 4-1 er foreslått.
Tabell 4-1: Bidrag til fri egenvekt 'G

G1

'G bidrag

E1, vekt av rørbru

'H=30 mm

E2, vekt av
konstruksjonselementer
i rørbrua

3%

Kommentar
Hovedusikkerheten for beregningen av vekt ut
av dokk er fribordet.
Den foreskrevne variasjonen fra HB185

Reinertsen Olav Olsen Group
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E3, vekt av permanent og
flyttbar ballast
E4, vekt av permanent
vegbane (asfaltdekke)
E5, vekt av permanent
utstyr

3%

Den foreskrevne variasjonen fra HB185

50%

Bred toleranse for å sikre robusthet og
fleksibilitet under drift av brua.

3%

Den foreskrevne variasjonen fra HB185

Vekten fra konstruksjonselementene og det permanente utstyret i tunnelrørene er ikke
beregnet, men inkludert i vektbudsjettet som et grovt estimat. Den eksakte verdien er
ikke nødvending for denne mulighetsstudien på grunn av store justeringsmuligheter av
både ballast og betongtverrsnitt.

Langtidseffekten av vannabsorpsjon skal vurderes i estimeringen av spesifikk betongvekt. I
fravær av nøyaktig data antas en vektøkning på 1.0 % av den opprinnelige betongen for
permanent neddykkede deler.
Oppdrift bestemmes på grunnlag av MSL vannivå og mest ugunstige verdi av spesifikk
vannvekt. Oppdriftsberegninger er basert på netto konstruksjonsdimensjoner uten marin
vekst.
Egenvekt for armerte betong er 26.5 kN/m3.

Tabell 4-2: Beregning av egenvekt

G1

G2

Per tube
[kN/m]

ȴ'

Comment

3.0

30 mm draught tolerance

0.6

3%
Tolerance included in ɴϭ

ɴ1,1

Calculated weight of tube

967

ɴ1,2

Calculated weight of bracing

126

ɴ2

Calculated weight of structural elements in tunnel

20

ɴ3,1

Weight of permanent (solid) ballast

76

ɴ3,2

Weight of relocatable (water) ballast

70

2.1

3%

ɴ4

Weight of permanent pavement (asphalt)

19

9.5

50 %

ɴ5
є
ɴ6

Weight of permanent equipment

20
1 298
8

0.6

3%

ɴ7

Weight of water absorbed by concrete structure

11

ɴ8
є

Weight of water absorbed by solid ballast

1
20

Weight of marin growth

ȴ'
G,max
G,min
Buoyancy, B,min
Buoyancy, B,max

16
G1+G2+ȴ'
G1-ȴ'

1 334
1 282
1 299
1 325

Den faste ballasten og vannballasten i Tabell 4-2 er valgt for å balansere maksimum og
minimum egenvekt, se Tabell 4-3. Lik maksimum og minimum egenvekt gir den laveste
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responsen og siden responsen fra bølgelast er symmetrisk er det fordelaktig å benytte
egenvekt og trafikk som symmetriske lasttilfeller i tillegg.
Tabell 4-3: Egenvektslaster benyttet i analysen
Maximum downwards
G, max
T, max
B, min
Net weight
Selfweight max

4.2

1 334
10.2
-1 299
45.3
35.2

Maximum upwards
G, min
T, min
B, max
Net weight
Selfweight min

1 282
0
-1 325
-42.6
-42.6

Trafikklaster

De globale effektene fra trafikklaster er beregnet i henhold til 2009-utgaven av HB 185.
Dette gir følgende laster:
Tabell 4-4: Trafikklaster

To vegbaner med full trafikk last, HB185, sec. 3.3.1 [kN/m]
Et felt med fotgjengerlast, HB185, kap. 3.4.1 [kN/m]
To vegbaner meg aksial last, HB185 kap. 3.3.1 [kN]
Jevnt fordelt last per rør [kN/m]
Knutepunktslast, en per rør [kN]

4.3

18
2
1260
10
630

Tide/Tidevann

I fravær av med eksakt data brukes vannivå fra Ålesund til å beregne variasjon i havnivå.
De høyeste/laveste nivåene registret siden 1993 estimerer en 100 års returperiode.
Tabell 4-5: Vannivåer

Laveste astronomiske tidevann
(LAT)

0.00 m

Middelvann

+1.20 m

Høyeste astronomiske tidevann
(HAT)

+2.39 m

Returperiode
[år]

Høyeste
sjønivå [m]

Laveste sjønivå
[m]

1

+2.61

-0.10

10

+2.88

-0.27

Reinertsen Olav Olsen Group

18

Mulighetsstudie for kryssing av Sognefjorden
20

+2.97

-0.32

*

+3.05

-0.38

*Høyeste/laveste registrert siden 1993

Høyvann:
οܼ = 3.05݉ െ 1.20݉ = 1.85݉
Lavvann:
οܼ = െ0.38݉ െ 1.20݉ = െ1.58݉

4.4

Strøm

4.4.1 Viskøse krefter
Viskøse krefter fra strøm er beregnet som følger:
Punktlast på pongtong:

1
ଶ
ߩ ܷ ܣ ܥஶ
2 ௪ 
Jevnt fordelt last på første tunnelrør:
ܨ =

ܨ =

1
ଶ
ߩ ܷ ܦ ܥஶ
2 ௪ 

Skyggeeffekten på det andre røret beregnes av Schlichting's vakeformel ved hjelp av
Belvins tilnærming med virtuelt opphav seks diametere foran den første sylinderen, ref.
(3):

ݑଶ
ܥ ܦ ڄ
ൎ ቌ1 െ 2  ڄ0.95  ڄඨ
ቍ = 0.46
ଶ
ܷஶ
 ܶܤܦܥ+ 6ܦ
hvor CDBT er senteravstanden mellom tunnelrørene (Center Distance Between Tunnels)
Jevnt fordelt last på andre rør (inkludert skyggeeffekten):
1
1
ଶ
ܨ = ߩ௪ ܥ ݑ ܦଶ = ߩ௪ ܥ  ڄ ܦ0.46ܷஶ
2
2
En drag-koeffesient på CD=0.75, som er meget konservativt ved dette Reynoldsnummeret,
er antatt. De viskøse kreftene er vist i Tabell 4-6.
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Drag
force

Current
velocity

Tabell 4-6: Viskøse krefter

0-10m
26.3 m*
30m
Pontoon [kN]
First tube [kN/m]
Second tube [kN/m]

UIN
0.77
0.33
0.23
23.5
0.5
0.3

UOUT
-0.56
-0.35
-0.3
12.4
0.6
0.3

|UDIM |

1.27
0.60
0.55
63.8
1.7
0.9

* Lastfordelingen er antatt lineær mellom 10 og 30 m.

Tre nåværende senarioer er beskrevet i tillegg 6.13 til HB 185 (2):
1) Konstant strømning symmetrisk over hele fjordbredden.
2) Konstant strømning over midtre halvdel av fjorden.
3) Konstant strømning asymmetrisk om fjordens midtakse.

4.4.2 Virvelinduserte vibrasjoner (VIV)
Virvelavløsning oppstår fordi strømningen ikke kan følge langs konstruksjonens overflate
og separeres fra den som vist i Figur 4-1. Strømningsseperasjonen skapet en virvelstrøm
som gir en lokal økning i rotasjonsfart. Høyere strømningsfart gir en reduksjon av
dynamisk trykk, hvilket skaper en tiltrekningskraft ved virvelstrømmen på konstruksjonen.

Figur 4-1: Strømning rundt en sirkulær sylinder

Posisjonen til seperasjonspunktet veksler mellom topp og bunn av sylinderen og skaper en
"vortex street", som vist i Figur 4-2. Disse virvelstrømmene skaper en kraftvariasjon på
grunn av de tidligere nevnte trykkforandringene. Grunnet problemets romlige egenskaper
vil kreftene parallelt med strømningsretningen ha en periode halvparten så stor som
avløsningsperioden, mens kreftene på tvers av strømningen har en periode identisk til
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avløsningsperioden. Avløsningsperioden kan bestemmes for en fast sylinder ved ligning
(1).

Figur 4-2: 'Vortex street' på baksiden av en sirkulær sylinder

ܶௌ =

ܦ
ܷܵ ڄ ݐஶ

(1)

Hvor D er konstrusjonsdiameter ( = ܦ12.6݉), St er Strouhal-nummeret som, for et
tverrsnitt med to sylindere i tandemkonfigurasjon, er is ܵ = ݐ0.125 Ref. (4) (p. 1007) og en
dimensjonerende strømkoeffisient ved dybde 25 m på ܷஶ = 0.60݉/( ݏlineært interpolert
fra data gitt i (5)). Avløsningsperioden for en fast sylinder ܶௌ er da:

ܶௌ =

ܦ
12.6݉
=
= 168 ݏ
ܷܵ ڄ ݐஶ 0.125  ڄ0.60݉/ݏ

Den høye avløsningsperioden for en fast sylinder tyder på at kun bevegelsene i de første
deformasjonsmodene i hiv (kryss-strømningsbevegelse) og svai (i linje bevegelse) blir
indusert For en fast innspent sylinder er korrelasjonslengden for virvelavløsning i
spennretning kun 1-3 D, og vil derfor ikke gi resonansproblemer. Når konstruksjonen er fri
til å oscillere vil imidlertid virvelavløsningsfrekvensen endres mot konstruksjonens
naturlige frekvens og skape en lock-in effekt mellom konstruksjonens bevegelse og
virvelavløsningen. Denne lock-in effekten vil øke korrelasjonslengden betydelig og det
oppstår en resonanseffekt. Lock-in fenomenet kan kun oppstå når
virvelavløsningsfrekvensen er tilstrekkelig nær konstruksjonens naturlige frekvens.
Når disse frekvensene er nære nok er i de fleste retningslinjer diskutert ved hjelp av den
reduserte hastighetsfaktoren (ܸோ ).
ܸோ =
hvor;
ܷஶ :
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ܷஶ
݂ ܦ ڄ

(2)
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Eigenfrekvensen til første bevegelsesmode.
rørets ytre diameter

Det mest relevante dimensjoneringsdokumentet er DNV-RP-F105 Ref. (6) for subsearørledninger, der verdiene for redusert hastighetsfaktor, ved mulighet for lock-in, er gitt
for en sylinder. For å kunne bruke dette på dagnes konsept må man justere for
forskjellene i virvelavløsningsperioden, der dagens konsept har to sylindere i tandem. Den
reduserte hastigheten justeres med en faktor på:
୴୪Þୱ୬୧୬ୱ୮ୣ୰୧୭ୢୣ ୭୰ ±୬ ୱ୷୪୧୬ୢୣ୰

,

୴୪Þୱ୬୧୬ୱ୰ୣ୩୴ୣ୬ୱ ୭୰ ୲୭ ୱ୷୪୧୬ୢୣ୰ୣ

Ved å bruke ligning (1) kan forholdet uttrykkes som følger:
ܵݐ௧ ௦௬ௗ
ܵݐ ௦௬ௗ

(3)

Strouhal-nummeret benyttet i standarden er ܵ = ݐ0.20, for en sylinder, mens
Zdravkovichs eksperimenter Ref. (4) s 1007 gir ܵ = ݐ0.125 for det kombinerte tverrsnittet.
Figur 4-3 illustrerer cross-flow-bevelgeslesamplituden som en funksjon av redusert
hastighet og viser at coss-flow-bevegelse har en startverdi på ܸோ = 2, og inline-responsen
på ܸோ = 1. Den reduserte hastigheten for rørbrua i cross-flow-bevegelse bestemmes av
ଵ

høyeste Eigenfrekvens i en vertikal mode (݂ = ଶଶ௦ = 0.045ି ݏଵ ), lign. (2) og
korrelasjonsfaktoren i lign. (3) gir:

ܸோ.

0.60݉
ܷஶ ܵݐ௧ ௦௬ௗ
0.125
ݏ
=
ڄ
=
ڄ
= 0.66
ିଵ
݂ ݐܵ ܦ ڄ ௦௬ௗ
0.045 ڄ ݏ12.6݉ 0.20

Figur 4-3 viser at en redusert hastighet på 0.66 ikke vil gi cross-flow-bevegelse indusert av
virvelavløsning.
Figur 4-4 illustrerer inline-bevegelsesamplitude som en funksjon av redusert hastighet for
flere verdier av stabilitetsparameteren ܭௌ , som representerer systemdempingen for en
gitt svingeform):
ܭ௦ =

4ߨ ݉ ڄ ߞ்
ߩܦଶ

(4)

hvor ߞ் det totale dempingsforholdet og ݉ er effektiv masse.
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In-line redusert hastighet for rørbruen bestemmes av høyeste Eigenfrekvensen i en
ଵ

vertikal horisontal svingemode (݂ = ହସ.ଽ௦ = 0.018ି ݏଵ ), ligning (2)og(3) gir:

ܸோ.ூ =

ܷஶ ܵݐ௧ ௦௬ௗ
0.60݉/ݏ
0.125
ڄ
=
ڄ
= 1.65
݂ ݐܵ ܦ ڄ ௦௬ௗ 0.018ି ݏଵ  ڄ12.6݉ 0.20

ܭ௦ estimeres til 0.68, der ߞ் inneholder bidrag fra konstruksjonens demping ߞ௦௧௨௧௨ =
0.008 (HB185 (1)), viskøs demping fra skaft, stivere og pongtonger ߞ௩௦௨௦ = 0.011 og et
dempingsbidrag som kommer av at strømningshastigheten nærme land er for liten til å
oppnå en redusert hastighet (Ref. (5) over terskelen på ܸோ = 1. Derfor antas 20 % av
fjordvidden å ligge utenfor området som kan gi lock-in, og bidrar derfor til dempingen
ߞ௨௧ௗ = 0.01, and ߞ் = 0.029.
Figur 4-4 antyder at for  = ݏܭ0.68 og en redusert hastighet på ܸோ = 1.65 vil
bevegelsesamplituden bli omtrent:
Inline bevegelsesamplitude:
ܣ = 0.04  = ܦ ڄ0.50݉
Som gir et tverrsnittsmoment på:

ଶ

ܯூ

2ߨ
= 0.04  ڄ ܦ ڄቌ
ቍ ܫܧ ڄ௭ = 1.27݉ܰܩ
0.33
 ܮቀ1 െ 2 ቁ

Figur 4-3: Standard cross-flow responsmodell ( DNV-RP-F105 (6))
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Figur 4-4: Illustrasjon av in-line VIV responsamplitude mot ࢂࡾ og ࡷࡿ (DNV-RP-F105 (6))

Det antas at det ikke vil oppstå ren virvelindusert cross-flow bevegelse, men inline
bevegelse kan opptre ved høye strømningshastigheter.
Ettersom det ikke finnes forsøksdata for forsøk utført med riktig Reynolds-nummer, bør
det utføres slike forsøk før en endelig verifisering kan gjøres.

4.4.3 Kjølvannsinduserte vibrasjoner
Bevegelsesinduserte vibrasjoner kan normalt ikke oppstå for runde tverssnitt, men når en
sylinder ligger i kjølvannet av en annen kan slike effekter oppstå pga. variasjoner av løft og
drag.
Bevegelsesinduserte vibrasjoner kan beskrives ved en endring i drag- (ܥ ) og lift- (ܥ )
koeffisientene med hensyn til angrepsvinkelen til hastighetsresultanten til strømningen på
konstruksjonen.
Angrepsvinkelen til hastighetsresultanten er en funksjon av rotasjonsbevegelsen av
tverrsnittet, som vist i Figur 4-5, der en rotasjon av rørbruen (߮) endrer vinkelen i forhold
til strømningsretningen. I tillegg vil cross flow bevegelser gi en hastighetskomponent som
bidrar til den totale strømningshastigheten og til strømningens angrepsvinkel (ߙ), som
vist i Figur 4-6.
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Figur 4-5: Visualisering av blafringseffekten

Figur 4-6: Visualisering av galopperingseffekten.

Strømningsvinkelen mot rørbruen vil bestemme den andre sylinderens posisjon I
kjølvannet av den første. En forskyvning av den andre sylinderens posisjon vil gi en endring
av skyggeeffekten på øvre halvdel av sylinderen sammenlignet med nedre halvdel, hvilket
fører til endringer i det dynamiske trykket forårsaket av variasjoner i
strømningshastigheten. Der er disse trykkforskjellene som fører til de tidligere nevnte
endringene av drag- og løftkoeffisientene med hensyn til strømningsvinkelen [ܥ (ߙ + ɔ),
C (ߙ + ߮)].
Ved å anta ukoblede bevegelser og bruk av en kvasistatisk tilnærming kan det vises at
konstruksjonen bevegelse gir en negativ demping i vertikalretningen.
Redusert vertikal demping:

െ

ߩ௪
ߜܥ
ܷஶ  ܦ൭൬
൰
+ ܥ (0)൱
2
ߜߙ ఈୀ

I tillegg kommer et negativt bidrag til demping og stivhet for rotasjonsbevegelsen:
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Redusert
rotasjonsdemping:

െ

Redusert
rotasjonsstivhet:

െ

ߩ௪
ߜܥ
ܷஶ  ܶܤܦܥ ڄ ܦଶ  ڄ൬
൰
2
ߜ߮ ఝୀ
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(6)

ߜܥ
ߩ௪ ଶ
ܷஶ  ڄ ܶܤܦܥ ڄ ܦ൬
൰
2
ߜ߮ ఝୀ

Hvor ߩ௪ er vanntettheten og CDTB er senteravstand mellom tunnelrørene.
Det er viktig å forstå av bevegelsesinduserte vibrasjoner blir direkte påvirket av
kjølvannsoppførselen i skyggen av den første sylinderen, son igjen er sterkt avhengig av
virvelavløsning. Dette gjør at virvel lock-in effekt og bevegelsesinduserte vibrasjoner er
meget avhengige av hverandre.
Relevante eksperimentelle undersøkelser er gjort av Assi, G.R.S. et al. Ref (7), som har
gjort forsøk med strømning forbi to sirkulære sylindere. Noen av deres resultater for
cross-flow bevegelse er gitt i Figur 4-7.

Figur 4-7: Variasjon av redusert amplitude A/D plottet mot redusert hastighet for den andre av
to sylindere i et par. (7)

Det foreslåtte tverrsnittet har en distanse mellom tunnelrørene på omtrent 3.2 D, og et
forhold mellom vekt og oppdrift ݉ כpå omtrent 0.9. Den høyeste reduserte hastigheten
for en vertikal svingemode er gitt ved:
ܸோ =

ܷஶ
0.6݉/ݏ
=
= 1.05
݂  ܦ ڄ0.045ି ݏଵ  ڄ12.6݉

(7)
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Figur 4-7 viser at det, i følge Assi, G.R.S et al. sine resultater, kan ventes at
bevegelsesamplituden for kombinert virvel- og bevegelsesinduserte vibrasjoner er veldig
liten. Siden dette bare opptrer for første svingemode vil en slik amplitude resultere i
neglisjerbare tverrsnittskrefter og akselerasjoner.
Ettersom det ikke finnes forsøksdata for forsøk utført med riktig Reynolds-nummer, bør
det utføres slike forsøk før en endelig verifisering kan gjøres.

4.5

Bølgeinduserte laster

4.5.1 Beskrivelse av sjøtilstanden
SINTEF (5) har bidratt med bølgedata for kryssingsstedet, hvor sjøtilstanden er beskrevet
av et JONSWAP bølgespekter med maksimal signifikant bølgehøyde 2.14 m og en
bølgeperiode på 4.8 s for en femti års returperiode. Legg merke til at rørbruen ikke er
sensitiv overfor bølgeretning pga. dens geometri.
Dønningene ved kryssingsstedet er forårsaket av bølger fra havet som kommer inn mot
Lavik-Opedal, og vil ha sterkt redusert energi pga. topografien innover langs fjorden.
SINTEF (5) har anslått at dønningene vil nå kryssingsstedet med ca. 1 % av
havbølgehøyden, som vil gi en signifikant bølgehøyde på 0.1 m. Den maksimale
enkeltbølgehøyden under storm kan dermed settes til 0.2 m. Perioden er som for
havbølgene og har en topp på 14 sekunder. JONSWAP-spekteret er strengt tatt ikke gyldig
for så små bølgehøyder, men blir likevel brukt for å beskrive dønningenes bidrag til
sjøtilstanden, ettersom dønningenes opprinnelse, havbølgene, er veldig godt beskrevet av
JONSWAP-spekteret.
For å oppnå en todimensjonal beskrivelse av sjøtilstanden, brukes en retningsfunksjon gitt
I DNV-RP-C205, ref. (8):

ߠ(ܦ, ݊) =

݊
Ȟ ቀ1 + 2ቁ

1 n
ξ Ɏ  ڄȞ ቀ2 + 2 ቁ

cos(ߠ)

݂ݎ

|ߠ| 

ߨ
2

(8)

Her er ߠ bølgeretningen, Ȟ er gammafunksjonen og n er en formvedi som gir tettheten av
bølgeretninger rundt middelverdien. Retningsfunksjoner for forskjellige verdier av n er vist
i Figur 4-8. Anbefalt praksis fra DNV for normal sjøtilstand er n = 2 -4 for vindbølger og n =
6 for dønninger. Det gjeldende problemet omhandler sjøtilstand i en fjord, og det kan
ventes mer ensartede bølgeretninger. Derfor antas n = 6 for vindbølger n = 8 for
dønninger.
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Figur 4-8: Retningsfunksjon for n = 2, 4, 6, 8

Forholdet mellom tverrsnittsdimensjoner og bølgenes høyde og lengde er slik at
bølgekreftene er kraftig dominert av massekrefter, hvilket betyr at de resulterende
kreftene kan utrykkes ved bølgenes akselerasjon. Dette innebærer at Froude-Kriloff og
diffraksjonsbølgepotensialet kan utrykkes som avhengig av akselerasjonsbidraget alene.
tunnelrørenes bølgestrålingspotensiale er veldig lite på grunn av dybden, men
pongtongene har et betydelig bølgestrålingspotensiale, som det må tas hensyn til. Det bør
også legges merke til at vindbølgenes energi og akselerasjon ved 20 meters dybde er
mindre enn 2 % av det de er ved overflaten.

4.5.2 2-ordens lasteffekter
Froude-Kriloff og diffraksjonspotensiale tar kun hensyn til lineære effekter, derfor er det
nødvendig med en evaluering av høyere ordens effekter. Dette har blitt framlagt av Prof.
O.M. Faltinsen.

Det antas at de innfallende bølgene er langkammede og i dypt vann. Bølgespekteret har
betegnelsen S Z . Interaksjon med pongtonger, stivere, skaft, krysstunneler og
landfestene neglisjeres.
Tunnelrør
Her vurderes saktevarierende krefter forårsaket av andreordens effekter i innfallende
bølger. Spektraltettheten av de saktevarierende kreftene sideveis (j = 2) og vertikalt (j = 3)
kan uttrykkes:
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S Fj P

2 U Ac L  Ajj
g

2

2

§ P 2d · 4 f
exp ¨ 2
S Z S ZP ZP
¸P
g ¹ ³0
©

2

§ PZ d ·
2
2Z  P exp ¨ 4
¸ dZ
g ¹
©

Tegnforklaring:

U Vannets tetthet
L= Vurdert lengde av tunnelen
Ac L Deplasement
Ajj

Hydrodynamisk tilleggsmasse I retning j

g= Tyngdens akselerasjon
d= Vertikal distanse mellom middels fri overflate og tunnelrørenes senter

Ved å se bort I fra hydrodynamisk interaksjon mellom tunnelrørene og fri overflate
effektene, kan Ajj uttrykkes Ajj

2 US D / 2 L , med D som ytre diameter av hvert
2

tunnelrør.

Pongtonger
Den lavfrekvente kraftspektertettheten I pongtongenes langsgående (j = 1) og vertikal
(j = 3) retning uttrykkes som:
S Fj P

f

8³ S Z S Z  P ª¬ Fj Z  0.5P / ] a2 º¼ dZ
0
2

Her er Fj Z  0.5P middelverdien av bølgekraften på pongtongen I retning J = 1 og j = 3
for regulære bølger med frekvens Z  0.5P og amplitude ] a . Avhengig av
frekvensinnholdet i bølgespekteret kan F1 Z  0.5P tilnærmes ved den høyfrekvente
asymptotiske verdien, ref. (9). For et nøyaktig uttrykk for den saktevarierende effekten på
pongtongen i vertikalretningen må F3 Z  0.5P beregnes av et bølgediffraksjonsprogram,
for eksempel WAMIT. Dog er reaksjonsbidragene fra saktevarierende vertikale krefter på
pongtongene estimert til å være så små at de anses som ubetydelige for rørbruen innenfor
studiens nåværende omfang. Saktevarierende krefter på tunnelrørene og de horisontale
kreftene på pongtongene blir tatt med i vurderingen.

4.5.3 Skredgenerert bølge
I SINTEFs bølgeestimater fra ref. (5) er skredgenererte bølger fra et skred I Flåm i indre
deler av Sognefjorden vurdert som dimensjonerende. Etter et skred vil bølgene forplante
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seg over en distanse på 140 km ut til kryssingsstedet ved Lavik-Opedal. På dette
tidspunktet vil amplitudens størrelse være i omkring 0.2 m. Bølgeperioden vil ifølge SINTEF
være ca. 85 sekunder, hvilket er så langt unna alle konstruksjonens responsperioder at
responsen vil være mindre enn for vanlige bølger.

4.5.4 Indre bølger
Prof. John Grue ved UiO ble kontaktet gjennom Prof. Faltinsen for ekspertise på indre
bølger. Den mest sannsynlige formen for indre bølger er dispersive bølger skapt av
skipstrafikk. I løpet av sommeren kan et 4 meter tykt lag av ferskvann med tetthet 1.0
ligge over sjøvannet med tetthet 1.026. Den såkalte indre referansehastigheten blir da i
nærheten av c0 = 1 m/s. Bølgemønsteret skaper en væskehastighet på omtrent 10 % av c0 i
det øvre laget og 5 % i det nedre laget, med retning nedover mot bunnen. Perioden er 10
ganger tykkelsen av det øvre laget dividert på c0, dvs 40 s basert på dataene gitt over.
Indre bølger har både liten sannsynlighet for å opptre og en lastperiode som ligger utenfor
responsperiodeområdet, og anses derfor som uvesentlige for studien.

4.6

Vind

Vindkreftene på pongtongen beregnes ved hjelp av DNV-RP-C205, Environmental
conditions and environmental loads:
ܨ௪ = ߙ݊݅ݏ ܵ ݍ ܥ
Her er C formkoeffisienten, q er grunnleggende vindtrykk eller sug, S er projisert areal
normalt på overflatens retning og ɲ er vinkelen mellom vindretningen og aksen til den
utsatte overflaten eller konstruksjonsdelen. I følge tabell 5.5 i RP-C205 er C = 1.1 for vind
som virker mot pongtongens langside og 0.7 for vind mot kortenden.
1
1
݇݃
݉ ଶ
ܰ
ଶ
ߩ = ݍ ்ܷ,௭
= ή 1.226 ଷ ή ቀ28 ቁ = 481 ଶ
2
2
݉
ݏ
݉
I følge DNV-OS-C101, sec. 3 E703 skal trykket som virker på ytre skott ikke settes lavere
enn 2.5 kN/m2, med mindre dette kan dokumenteres. Denne standarden er laget for
Nordsjøen, men for å være konservativt settes trykket til 2.5 kN/m2 for fremtidige
beregninger.
Total vindkraft som virker på pongtongens kortside er dermed:
݇ܰ
ܨ௪ =  = ߙ݊݅ݏ ܵ ݍ ܥ0.7 ή 2.5 ଶ ή 26 ݉ ή 4 ݉ = 182 ݇ܰ
݉
Og på langsiden:
ܨ௪ =  = ߙ݊݅ݏ ܵ ݍ ܥ1.1 ή 2.5

݇ܰ
ή 80 ݉ ή 4 ݉ = 880 ݇ܰ
݉ଶ
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Vindkreftene som virker på pongtongene er neglisjerbare sammenlignet med de andre
kreftene som virker på rørbruen og blir derfor ekskludert fra de dimensjonerende
lastkombinasjonene.

4.7

Snø og is

Karakteristisk snølast på bakken for kryssingsstedet er 2.5 kN/m2, mens islasten,
forårsaket av regn og snø, er 0.9 kN/m2, ifølge NORSOK N-003, ref. (10). Disse lastene
virker ikke samtidig. NORSOK beskriver også ising på horisontale overflater mer enn fem
meter over havoverflaten, men dette er ikke relevant ettersom pongtongenes fribord er
mindre enn fem meter.

2.5 kN/m2 gir en vertikal forskyvning av pongtongen på:
ܰ
2500 ଶ
݉
οܼ =
= 0.25 ݉
݇݃
݉
1015 ଷ ή 9.81 ଶ
݉
ݏ
Det antas at snølasten er den samme for alle pongtongene, og at snølasten dermed bare
gir deformasjoner mellom landfestene og første pongtong. Dette lasttilfellet gir samme
respons som laveste lavvannsnivå. Da summen av laveste lavvann og snølast gir mindre
forskyvning enn høyeste høyvann ses snølast bort i fra i de dimensjonerende
lastkombinasjonene.

4.8

Skipsstøt

Som omtalt I konseptbeskrivelsen, se kapittel 3, skal skipsstøt mot en pongtong håndteres
med en 'weak link'-løsning som lar pongtongen løsne før kreftene blir så store at de skader
tunnelrørene. Det er essensielt å designe denne løsningen slik at den ryker før det
forekommer skade av tunnelrørene, men at den ikke er så svak at returperioden for en slik
hendelse blir for kort. Rambøll har derfor utført en detaljert sannsynlighetsanalyse, ref.
(11), som gir en dimensjonerende kollisjonsenergi på 2 MNm med 50 års returperiode. For
å demonstrere at konseptet er robust blir det valgt å bruke en kollisjonslast med
returperiode 100 år som dimensjonerende kriterium. Dimensjonerende kollisjonsenergi
blir da 51 MNm. For dimensjoneringen betyr dette en ULS-last på 51MNm på rørbruen, og
et krav om at weak link-løsningen skal ryke for alle kollisjoner med energi større enn
51 MNm.
Weak link-løsningen må dimensjoneres for skipsstøt større enn bruddkriteriet. Et skipsstøt
vil gi en impulslast. For å beskrive impulsen brukes maksimal kraft og virkeperiode. For å
finne disse verdiene har de mulige kollisjonene blitt undersøkt basert på hvilken trafikk
som kan forventes i Sognefjorden. Figur 4-9 a) viser skrogsegenskapene som kan
forventes, mens Figur 4-9 b) viser en last-deformasjonskurve for både skip og pongtong.
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Figur 4-10 viser kollisjonsforløpet i form av skipets hastighet for tilfellet med stiv pongtong
(a) og deformerbar pongtong (b).
Tabell 4-7 og Tabell 4-8 viser inndata for de forskjellige skipsklassene sammen med
resulterende deformasjon, kollisjonsvarighet og maksimale krefter.

Figur 4-9: Kraft-forskyvningskurve for skipsskrog (a), og for skipsskrog- og pongtongdeformasjon
for alle GT-klasser (b)

Figur 4-10: Skipshastighet for scenario med stiv pongtong (a), og for scenario med deformerbar
pongtong (b)

Tabell 4-7: Kollisjonsscenario med stiv pongtong
GT class
Mass [Ton]
Velocity [m/s]
Length [m]
Energy [MNm]

1
580
4.5
35
6.1

2
1300
4.8
56
16

3
3200
5.5
78
49

4
5000
5.6
91
81

5
7500
6.2
110
150

6
13000
6.8
130
320

7
15000
7.4
160
440

8
21000
7.7
200
650

9
44000
9.5
260
2100

10
440
1.5
36
50
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Deformation [m]
Time [s]
Fmax [MN]

1.1
0.38
11

1.4
0.45
23

2.1
0.50
47

2.5
0.69
64

3.2
0.8
84

4.3
1.0
120

4.4
0.92
180

4.8
0.95
260

7.8
1.3
440

4.6
0.56
13

6
13000
6.8
130
320
6.4
1.5
83

7
15000
7.4
160
440
6.9
1.5
110

8
21000
7.7
200
650
7.9
1.6
140

9
44000
9.5
260
2100
14
2.4
260

10
440
1.5
36
50
5.2
0.61
12

Tabell 4-8: Kollisjonsscenario med deformerbar pongtong.
GT class
Mass [Ton]
Velocity [m/s]
Length [m]
Energy [MNm]
Deformation [m]
Time [s]
Fmax [MN]

4.9

1
580
4.5
35
6.1
1.3
0.43
9.2

2
1300
4.8
56
16
1.7
0.55
19

3
3200
5.5
78
49
2.7
0.77
33

4
5000
5.6
91
81
3.4
0.94
43

5
7500
6.2
110
150
4.5
1.1
57

Krefter generert av passerende skip

Et skip I bevegelse fører til forflytninger av vannmasser, som gir en varierende belastning
på rørbruen. På grunn av størrelsen og hastigheten til skipene som seiler i Sognefjorden
må disse effektene undersøkes. Prof. O. M. Faltinsen har utledet kreftene forårsaket av
passerende skip ved hjelp av potensialteori og kilde-sluk-metode. Et skip med lengde L1 og
hastighet U1 som passerer på tvers av rørbruen vurderes. Senteravstanden mellom
tunnelrørene betegnes S og dybden ned til tunnelrørenes senter betegnes h. Skrogets
tverrsnittsareal under vannflaten betegnes S1. Koordinatsystemet vises i Figur 4-11.
Froude-tallet ܷଵ /ඥܮଵ ݃ antas å være under 2.0, slik at bølgene generert av
skipspasseringen er underordnede og en stille overflate betingelse kan brukes.
Regnemessig betyr dette at skipets neddykkede del kan speiles om vannplanet, og
situasjonen kan betraktes som strømning forårsaket av skipet og dets speilbilde i en
uendelig væske.

Figur 4-11: Koordinatsystem og definisjon av parameter. Stiplede linjer symboliserer speilbildet
til den neddykkede delen av skipet.
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I første omgang ses det bort I fra tunnelrørene og det antas et slankt skip, som betyr at
skipets ender antas å ikke være for stumpe. Det initiale hastighetspotensialet forårsaket
av det neddykkede skroget og dets speilbilde kan representeres som en lineær fordeling
av kilder og sluk i uendelig væske.
ܷଵ
ܵଵᇱ (ݔ݀)ݔ
߮ଵ =
න
2ߨ ඥ(ݔଵ െ )ݔଶ + ݕଵଶ + ݖଵଶ


(9)

భ

Det antas, som en tilnærming, at tunnelrørene ikke påvirker skipets hastighetspotensial.
Dette gir et enkelt estimat av lastene på tunnelrørene, men de forventes å være ikkekonservative. Basert på erfaring fra beregninger av interaksjonskreftene mellom skip kan
kreftene undervurderes med 30 %. En riktigere framgangsmåte basert på
strømningspotensialteori beskrives av Xiang og Faltinsen, ref. (12). I mangel av data for
representative skip antas det halvsirkelformet tverrsnitt, med radier gitt ved:
ఈ

2 ݔଶ
 ܴ = )ݔ(ݎቈ1 െ ൬ ൰  ,
ܮଵ

ܵଵ ( = )ݔ0.5ߨ ݎଶ

(10)

Her kan D være 0 I et tilfelle og 0.5 i et annet.
Den vertikale innfallshastigheten på rørene kan uttrykkes som:

ܹ=

ܵଵᇱ (ݔ݀)ݔ
ܷଵ ݄
න
[(ݔଵ െ )ݔଶ + ݕଵଶ + ݄ଶ ]ଷ/ଶ
2ߨ
భ

ܵ
ݔଵ = െܷଵ  ݐ± + ݔ ,
2

(11)

ݐ0

Her er x0 startkoordinaten til x1, som er avstanden til senter mellom tunnelrørene,
tilstrekkelig langt unna skipet til at interaksjonskreftene er neglisjerbare. Forskjellige x0verdier kan prøves ut. Dersom hydrodynamisk interaksjon mellom tunnelrørene
neglisjeres, blir vertikal kraft per lengdeenhet på hvert av rørene:
݂݀ଷ = ߩ0.5ߨܦଶ ڄ

߲ܹ
߲ݐ

(12)

Her er x1 beregnet ihht. ligning (11), avhengig av hvilket tunnelrør som vurderes. Videre er
D ytre rørdiameter og er U vannets tetthet. På samme måte finnes sideveis belastning
ved å derivere ligning (9) med hensyn på x1:

ܹ=െ

(ݔଵ െ ܵ)ݔଵᇱ (ݔ݀)ݔ
ܷଵ
න
,
2ߨ [(ݔଵ െ )ݔଶ + ݕଵଶ + ݄ଶ ]ଷ/ଶ

(13)

భ
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ܵ
ݔଵ = െܷଵ  ݐ± + ݔ ,
ݐ0
2
Ved å se bort ifra hydrodynamisk interaksjon mellom rørene fås et uttrykk for sideveis
belastning per lengdeenhet:
݂݀ଵ = ߩ0.5ߨܦଶ ڄ

߲ܷ
߲ݐ

(14)

Det antas en rørdiameter D = 12.6 m og en senteravstand S = 40 m mellom tunnelrørene.
Dybde til rørsenteret setter til h = 25 m og det antas et teoretisk skip med halvsirkelformet
neddykket tverrsnitt med maksimal radius R = 15 m. Videre settes D 0.5 i ligning (10).
Skipets lengde er L1 = 300 m og skipets hastighet er U1 = 10 m/s2. Resultater for
tidsavhengig vertikal og sideveis kraft per lengdeenhet ved y1 = 0 er presentert i Figur 4-12
og Figur 4-13. Resultatene har gjennomgått en uavhengig sjekk av Andreas Saur
Brandtsegg ved Dr. Techn. Olav Olsen.
Den antatte størrelsen på kreftene fra passerende skip kan sammenlignes med de
vertikale og sideveis kreftene fra dønninger, som vil representeres av en regulær bølge
med periode 15 s og amplitude 0.1 m. Sideveis og vertikal kraftamplitude per lengdeenhet
fra dønninger er 2840 N/m, altså vil kreftene fra passerende skip være i en annen
størrelsesorden. Dog er fordelingen på langs av rørene åpenbart også annerledes. Dette
illustreres i Figur 4-14 for vertikalkraft per lengdeenhet forårsaket av passerende skip. For
å vurdere hvor viktige kreftene fra passerende skip er, må disse brukes i en transient
dynamisk analyse av tunnelrørene. Dersom responsen viser seg å være vesentlig må mer
realistiske skrogformer vurderes.
݂݀ଷ (ܰ݉ିଵ )

Figur 4-12: Vertikal kraft per lengdeenhet ved y1=0 for et tunnelrør beliggende ved ࢞ =
ࡿ
െࢁ ࢚ ±  +  som en funksjon av tid
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݂݀ଵ (ܰ݉ିଵ )

Figur 4-13: Sideveis kraft per lengdeenhet ved y1=0 for et tunnelrør beliggende ved ࢞ =
ࡿ
െࢁ ࢚ ±  +  som en funksjon av tid

ࡿ

Figur 4-14: Vertikal kraft per lengdeenhet [N/m] for et rør beliggende ved ࢞ = െࢁ ࢚ ± + 

som funksjon av tid [s] og posisjon y1 [m]
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4.10 Oversvømmelse av ballastkammer
Dersom ventilen mellom ballastrørledningen og et av ballastkamrene svikter, kan et
ballastkammer på 50 m bli oversvømt. Kamrene har et tverrsnitt på omtrent 10 m2, som
gir en resulterende ulykkeslast på 100 kN/m. I vektkonfigurasjonen antas en
vannballastering på 70 kN/m. Bidragene fra marine vekster og vannabsorpsjon til den
variable egenvekten er 20 kN/m, så dersom ballasten reduseres for å juster for dette
underveis, blir den maksimale tilleggslasten fra en oversvømmelse:
ݍௗ = 100

݇ܰ
݇ܰ
݇ܰ
݇ܰ
െ ൬70
െ 20 ൰ = 50
݉
݉
݉
݉

For et 50 meter langt kammer gir dette en tilleggslast på 2500 kN, som er ubetydelig i en
ALS lastkombinasjon, og tilfellet blir dermed utelatt fra mulighetsstudien.

4.11 Deformasjonslaster
Effektene av tvungne deformasjoner på grunn av temperaturendring, kryp, svinn og
etteroppspenning blir vurdert I dimensjoneringen.

4.11.1 Kryp og svinn
Kryp og svinn av rørbrua avhenger av betongblandingen, herding, effektiv veggtykkelse og
omgivende fuktighet. Miljøbetingelsene brukt ved utregning av kryp- og svinndeformasjon
er:
–
–
–

70 % relative fuktighet (RH) for både innside og utside av tunnelrørene under
fabrikkering I tørrdokka
70 % RH for innsiden og 100 % RH utsiden under drift og i midlertidige flytefaser.

Inntil tunnelseksjonene sjøsettes vil kryp- og svinndeformasjonene være like for inn- og
utside av rørene, ettersom betingelsene er praktisk talt like. I nedsenket tilstand vil rørene
utsettes for svelling på utsiden og tørking på innsiden. Ettersom tørkings/svellingsparameteren reduseres med omtrent 50 % blir den ekvivalente tykkelsen fordoblet.
Kryp
Krypdeformasjonene er resultat av langtidsbelastning langs rørbruens lengdeakse. De
relevante lastene er langsgående etteroppspenning og "innebygd" vanntrykk. NS-EN 19921-1 B.1, ref. (13), brukes til å forutsi den tidsavhengige krypdeformasjonen, som omgjøres
til en ekvivalent temperaturforandringsdeformasjon.
Krypkoeffisienten M(t,t0) beregnes:
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߮(ݐ, ݐ ) = ߮ ή ߚ (ݐ, ݐ )
hvor M0 beregnes slik:
߮ = ߮ோு ή ߚ(݂ ) ή ߚ(ݐ )
Den relative fuktighetens innvirkning på krypkoeffisienten representeres av MRH-faktoren:

ଵିோு/ଵ

߮ோு = 1 +

య

.ଵή ඥబ

ଷହ .

ή ቀ ቁ


ଷହ .ଶ

൨ ή ቀ ቁ


Innvirkning av betongens styrke og aldring tas høyde for ved:
ߚ(݂ ) =

ଵ.଼
ඥ

=

ଵ.଼
ξଷ

= 2.12

ଵ

ߚ(ݐ ) = (.ଵା௧ బ.మ
బ

)

Kryputviklingen over tid estimeres av følgende uttrykk:
ߚ (ݐ, ݐ ) = ቂ

(௧ି௧బ )
(ఉಹ ା௧ି௧బ

ቃ
)

.ଷ

med:
ଷହ .ହ

ߚு = 1.5[1 + (0.012ܴ)ܪଵ଼ ]݄ + 250 ቀ ቁ


Effekten av redusert temperatur på betongens herding tas høyde for ved å justere
betongens alder:
ݐ௧ = σୀଵ οݐ ή ݁ ି(ସ/[ଶଷା்(ο௧ )])
Det bestemmes krypkoeffisienter for tre lasttrinn/intervaller:
–
–
–

Langsgående forspenning påført I tørrdokka ved 90 dagers gjennomsnittlig
betongalder t0
Ytre vanntrykk på endeskott ved sjøsetting, gjennomsnittlig betongalder
t0 = 180 dager
Langtidslaster i installert posisjon. Gjennomsnittlig betongalder settes til t0 = 3 år

Tabell 4-9: Krypkoeffisienter

Load stage
t0
t

[days]
[days]

In dock
1
90
180

Submerged
2
180
35 600

Inplace
3
1 600
35 600
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RH
h0
MRH
E(fcm)
E(t0)
M0
EH
Ec(t,t0)
M(t,t0)

[%]
[mm]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

70 / 70
800
1.08
2.12
0.39
0.89
1 118
0.30
0.269

70 / 100
1 600
0.97
2.12
0.34
0.70
1 118
0.98
0.686

70 / 100
1 600
0.97
2.12
0.24
0.49
1 118
0.98
0.485

Svinn
Frittørkende svinn avhenger av omgivende fuktighet, tørkingens/svellingens varighet og
den ekvivalente tykkelsen h0. Den grunnleggende uhindrede tørkesvinnstøyningen Hcd(t)
beregnes I henhold til NS-EN 1992-1-1 B.2 (13):
ߝௗ (ߚ = )ݐௗ௦ (ݐ, ݐ௦ ) ή ݇ ή ߝௗ,

Hvor:
ߚௗ௦ (ݐ, ݐ௦ ) =

(௧ି௧ೞ )
(௧ି௧ೞ )ା.ସටబయ



ߝௗ, = 0.85 ቂ(220 + 110 ή ߙௗ௦ଵ ) ή ݁ ݔቀߙௗ௦ଶ   ቁቃ ή 10ି ή ߚோு


ோு ଷ

ߚோு = 1.55 1 െ ቀோு ቁ ൨
బ

Tabell 4-10: Uhindret tørkesvinnstøyning

Load stage
t0
t
RH
h0
ERH
Es(t,t0)
Hcd,0
Hcd(t)

[days]
[days]
[%]
[mm]
[ ]
[ ]
[‰ ]
[‰]

Drying two sides
Hcd,d2
0
100 × 356
70
800
1.02
0.98
-0.27
-0.18

Drying one side
Hcd,d1
0
100 × 356
70 / 100
1 600
0.60
0.93
-0.16
-0.10

Swelling one side
Hcd,s1
0
100 × 356
70 / 100
1 600
0.60
0.93
0.10
0.07

For en endelig verdi av tørkesvinn antas аƚƆƌŬŝŶŐĂǀŝŶŶĞƌĨůĂƚĞŶŽŐЫƐǀĞůůŝŶŐĂǀ
ytterflaten.
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ߝௗ (0, 100 ή 356) = 2ൗ3 ή ߝௗ,ௗଵஶ + 1ൗ3 ή ߝௗ,௦ଵஶ = െ 2ൗ3 ή 0.10 + 1ൗ3 ή 0.07 = 0.04‰
Den tidsavhengige svinndeformasjonen tilsvarer en temperaturreduksjon på 4 ºC.

Shrinkage value

Hcd [‰]

0.10

Duration t [years]
0.00
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Shrinkage two sides
Shrinkage one side
Swelling one side
-0.10

-0.20

Figur 4-15: Utvikling av uhindret tørkesvinn.

4.11.2 Etteroppspenning
Tunnelrørene vil utsettes for både langsgående og omsluttende etteroppspenning.
Beregningen av spenningstap inkluderer øyeblikkelige tap pga. friksjon og gliding i
forankring, og langtidstap pga. kryp og svinn.
Friksjonstap forårsaket av vinkelavvik T og utilsiktet vingling E beregnes med Coulomb's
formel:
ȟܲఓ (ܲ = )ݔ ൣ1 െ ݁ ିఓ(ఏାఉή௫) ൧
hvor: where;
P : Friksjonskoeffisient
T : Akkumulert vinkelavvik (rad)
E : Vinglekoeffisient (rad/m)
Friksjonskoeffisienten P settes til 0.20 og vinglekoeffisienten E settes til 0.005 for de
relevante kabelstørrelsene. Begge verdiene stemmer overens med relevante ETA-er (for
eksempel ETA-06).
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I tillegg til friksjonstap vurderes forankringsglid som tilsvarer 6 mm kileinndragning ved
låsing og 50 % elastisk deformasjon av betongen (suksessiv pålasting) ved beregning av de
øyeblikkelige spenningstapene. De tidsavhengige tapene beregnes basert på en
gjennomsnittlig betongalder t0 på 90 dager ved oppspenning og 180 dager ved sjøsetting.
Tunnelrørenes langsgående kabler:
Beregningen av effektiv langtids forspenningskraftfordeling I de langsgående kablene
(type 6-31) er basert på en kabellengde på L = 100 m og oppspenning i kun en ende. Pga.
det marginale tapet fra vinkelavvik, antas en gjennomsnittlig kabelkurvaturradius på
2682 m (dvs. tunnelens CL) i begge rørene. Forspenningsnivået er fastslått til omtrent
10 MPa. Figur 4-16 viser den oppnådde fordelingen av relativ forspenningskraft for t0 og
tь.
1.0

Relative prestressing force P(x) / P0 [ ]

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

ƚсь
t=0

0.1
0.0
0

25

50

75

100

Distance from active end x [m]

Figur 4-16: Forspenningfordeling I tunnelens langsgående retning

Med grunnlag I Figur 4-16 og den positive effekten av forankringsforskyvning blir en
forspenningskraft etter tidsavhengige tap på 0.9 P0 brukt i dimensjoneringen.
Tunnelrørenes omsluttende kabler:
For beregning av effektiv langtids forspenningskraftfordeling I de omsluttende kablene
(type 6-19) antas det oppspenning i begge ender for å kompensere for det betydelige
friksjonstapet. Kabellengden settes til omkretsen av tunnelveggenes senterlinje:
2 S Rm = 37.07 m. Forspenningen pŚ͕ь i de omsluttende kablene bestemmes, i områder der
det ikke opptrer store tversgående skjærkrefter, slik at den motvirker netto overtrykk fra
en eksplosjon pEd,i:
ܲ,ஶ =
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=
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Figur 4-17 viser den oppnådde fordelingen av relativ forspenningskraft for t0 og tь.
Gjennomsnittlig forspenningskraft etter tidsavhengige tap er 0.7 P0.
1.0

Relative prestressing force P(x) / P0 [ ]

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

ƚсь
t=0

0.1
0.0
0°

90°

180°

270°

360°

Hoop angle T

Figur 4-17: Forspenningsfordeling I tunnelens tangentielle retning
Figure 4-1: Prestressing distribution in tunnel hoop direction.

4.11.3 Temperaturlast
I fravær av nøyaktige data antas temperaturvariasjonen av sjøvannet på 20 meters dyp å
være ±5°C.
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5

Konstruksjonsanalyse og design

5.1

Generelt

For analyse av den neddykkede rørbrua brukes en statisk global rammemodell i STAAD.
Alle statiske og kvasistatiske lasteffekter er representert i modellen, og skipsstøt i form av
en impulslast er også tatt med. De hydrodynamiske beregningene ble utført separat og
respons fra lasttilfeller som første ordens bølger, dønninger, etc ble beregnet og
kombinert med de andre lasttilfellene.
I første omgang ble en enkel modell brukt til å bestemme antall, størrelse og plassering av
pongtonger. I denne modellen ble det doble rørtverrsnittet med tilhørende diagonale
fagverkselementer representert av bjelkeelementer med tilsvarende
tverrsnittsegenskaper.
De følgende avsnittene presenterer den endelige STAAD-modellen med en komplett
rørbrugeometri hvor pongtongene er representert av translasjons- og rotasjonsfjærer.
En hydrodynamisk analyse ble utført i WADAM for å beregne bølgelastrespons under
tauingen fra Bergen til Sognefjorden.

5.2

Analysemodell

5.2.1 Modelloppsett
For å forenkle modellen er det gjort en betydelig forenkling: pongtongfestene er plassert i
radiell retning, dvs normalt overfor hverandre på de parallelle tunnelrørene, istedenfor på
linje i fjordens lengderetning (y-retningen). Dette tillater plassering av nodene radielt
overfor hverandre med en fastsatt distanse mellom parene. For å oppnå en vinkel på ca.
40 grader mellom rørene og fagverkselementene ble det satt inn 93 noder for hvert rør,
hvorav annenhver node er et knutepunkt. Vinkelendringen for hvert nodepar i forhold til
rørbuenes sentrum blir dermed:
ߠ௧௧ =

οߠ =

4083 ή 360
= 87.22
2 ή ߨ ή 2682

87.22
= 0.948
92

I den enkle pongtongkonfigurasjonsstudien viste det seg at en avstand på 500 m mellom
landfeste og første pongtong gir en god balanse mellom tidevannsrespons og respons fra
fordelte laster. Avstand til den neste pongtongen bør være ca. 150 m for å opprettholde et
håndterlig spenn ved tap av den første pongtongen. Ved samme resonnement plasseres
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også de to pongtongene nærmest seilløpet med en innbyrdes avstand på 150 m. De
resterende pongtongene fordeles jevnt utover. Tabell 5-1 viser vinklene brukt til
plassering av pongtongene i STAAD.

Tabell 5-1: Landfeste- og pongtongnoder

Node
1/94
12/105
15/108
19/112
24/117
29/122
34/127
39/132
42/135
52/145
55/148
60/153
65/158
70/163
75/168
79/172
82/175
93/186

ɽ
46.39
56.82
59.66
63.45
68.19
72.93
77.67
82.41
85.26
94.74
97.58
102.32
107.06
111.80
116.54
120.34
123.18
133.59

L
0
488
621
799
1021
1243
1464
1686
1819
2263
2396
2618
2840
3062
3284
3461
3595
4082

Figur 5-1 viser rammemodellen med noder, opplegg og fjærer. Skaftene er i toppen
forbundet med stive bjelkeelementer som representerer pongtongene. Translasjons- og
rotasjonsfjærene er festet til midtnodene av disse elementene.

Figur 5-1: Plan (xy) og elevasjon av STAAD-modellen
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5.2.2 Fjærkonstanter
Utregning av fjærstivheter for pongtongene, globalt koordinatsystem:
ܭி = ߩ௪ ݃ = ܣ1015

ܭெ = න

ൗ
ଶ

݇݃
݉
݇ܰ
ଶ
ିଷ
ସ
ή
9.81
ή
1600
݉
ή
10
=
1.5931
ή
10
݉ଷ
ݏଶ
݉

݇ܰ
1
 ݔଶ ߩ௪ ݃݀ = ܤݔ2 ή  ή 40ଷ ή 1015 ή 9.81൨ ή 20 ή 10ିଷ = 8.497 ή 10
݀ܽݎ
3

ିൗ
ଶ

ܭெ = න

ൗ
ଶ

݇ܰ
1
 ݔଶ ߩ௪ ݃݀ = ܮݔ2 ή  ή 10ଷ ή 1015 ή 9.81൨ ή 80 ή 10ିଷ = 5.310 ή 10ହ
݀ܽݎ
3

ିൗ
ଶ

Fjærstivhetene beregnes med utgangspunkt i en forenklet pongtonggeometri med en
rektangulær grunnflate på 20x80 m. Frie vannspeil inne i pongtongene ansees som små og
neglisjeres. Ettersom pongtongene kan designes til en forhåndsbestemt stivhet ansees
nøyaktigheten som tilstrekkelig.

5.3

Konstruksjonens respons

5.3.1 Modal analyse
En modal analyse av modellen gir eigenperioder som stemmer godt overens med den
analytiske modellen brukt i bølgeberegningene. Den første eigenperioden for horisontal
bevegelse er 55 sek, og den første eigenperioden for vertikal bevegelse er 23 sek. Tabell
5-2 viser de tretti første eigenperiodene og de tilhørende deltagende massene. De ti første
svingemodene er vist i Figur 5-2 til Figur 5-11.
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Tabell 5-2: Eigenperioder med deltagende masser

MODE FREQUENCY
1
0.018
2
0.034
3
0.044
4
0.055
5
0.055
6
0.057
7
0.057
8
0.06
9
0.061
10
0.062
11
0.073
12
0.079
13
0.081
14
0.091
15
0.103
16
0.104
17
0.118
18
0.124
19
0.134
20
0.151
21
0.167
22
0.17
23
0.191
24
0.201
25
0.214
26
0.228
27
0.234
28
0.235
29
0.239
30
0.254

PERIOD
54.9
29.5
22.6
18.1
18.1
17.6
17.6
16.5
16.5
16.1
13.8
12.7
12.3
10.9
9.7
9.6
8.5
8.1
7.5
6.6
6.0
5.9
5.2
5.0
4.7
4.4
4.3
4.3
4.2
3.9

X
28.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.29
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.03
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
13.99
0.00
18.13
0.01
0.00
11.27
0.00

Y
0.00
2.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28.76
0.00
0.01
48.30
0.00
0.00
0.00
0.00
3.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.15
0.00
0.97

Z
0.00
0.00
13.24
0.00
49.95
6.25
23.54
0.00
0.00
1.38
0.00
0.81
0.00
0.00
0.53
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.68
0.00
0.00
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUMM-X SUMM-Y SUMM-Z
28.90
0.00
0.00
28.90
2.26
0.00
28.90
2.26
13.24
28.90
2.26
13.24
28.90
2.26
63.19
28.90
2.26
69.44
28.91
2.26
92.98
39.20
2.26
92.98
39.27
2.26
92.98
39.27
2.26
94.37
39.27
2.26
94.37
39.27
2.26
95.17
39.27
31.03
95.17
39.27
31.03
95.17
39.27
31.04
95.70
39.27
79.34
95.70
39.27
79.34
95.70
45.30
79.34
95.70
45.30
79.34
95.79
45.30
79.34
95.79
45.30
82.37
95.79
45.30
82.37
96.48
45.31
82.37
96.48
59.30
82.37
96.48
59.30
82.37
96.87
77.43
82.37
96.87
77.44
82.37
96.87
77.44
82.53
96.87
88.70
82.53
96.87
88.70
83.50
96.87

Horizontal modes Horisontale svingemoder

Figur 5-2: Mode 1, T=54.9s
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Figur 5-3: Mode 2, T=29.5s

Figur 5-4: Mode 8, T=16.5s

Vertikale svingemoder

Figur 5-5: Mode 3, T=22.6s

Figur 5-6: Mode 4, T=18.1s
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Figur 5-7: Mode 5, T=18.1s

Figur 5-8: Mode 6, T=17.6s

Figur 5-9: Mode 7, T=17.6s

Figur 5-10: Mode 9, T=16.5s

Figur 5-11: Mode 10, T=16.1s
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5.3.2 Egenlast
Figur 5-12 og Figur 5-13 viser moment- og skjærfordeling for lasttilfellet med maksimal
egenvekt. Skjærkreftene er moderate, mens de lengste spennene gir høye momenter.

1172 MNm

95 MNm

533 MNm

Figur 5-12: Momentfordelig, My, for maksimal egenvekt

Figur 5-13: Skjærfordeling, Vz, for maksimal egenvekt

5.3.3 Trafikk
Trafikklasten gir i prinsippet samme respons som egenlasten. Figur 5-14 og viser momentog Figur 5-15skjærfordeling for trafikklast med punktlasten plassert midt i seilløpet.
333 MNm

28 MNm
205 MNm

Figur 5-14: Momentfordeling, My, for trafikklast

Figur 5-15: Skjærfordeling, Vz, for trafikklast
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5.3.4 Tidevann
Tidevannsvariasjonen modelleres som punktlaster i pongtongfjærpunktene.
Høyvann:
ܭ = ܨி οܼ = 1.5931 ή 10ସ

݇ܰ
ή 1.85 ݉ = 2.947 ή 10ସ ݇ܰ
݉

Lavvann:
ܭ = ܨி οܼ = 1.5931 ή 10ସ

݇ܰ
ή (െ1.58 ݉) = െ2.517 ή 10ସ ݇ܰ
݉

Tidevannsresponsen bestemmes av avstanden fra landfestene til første pongtong. Med
dagens pongtongplassering blir momentene forårsaket av tidevannet moderate, se Figur
5-16. Tidevannsdata er hentet fra Ålesund, som sannsynligvis gir større variasjoner enn de
som opptrer i Sognefjorden. Uansett er det rom for optimalisering av
pongtongplasseringen i senere prosjektfaser.
388 MNm

217 MNm

Figur 5-16: My for minimums tidevannsnivå

5.3.5 Viskøse krefter fra strømning
De viskøse kreftene fra strømning i fjorden er inkludert som kvasistatiske laster i STAAD.
Både fordelte krefter på rørene og punktlaster i pongtongpunktene er inkludert i
lasttilfellet. Respons fra virvel- og kjølvannsinduserte vibrasjoner er beregnet i den
analytiske dynamiske analysen.
Figur 5-17 viser det asymmetriske strømningslasttilfellet, mens Figur 5-18 og Figur 5-19
viser det resulterende momentet MZ og aksialkraften NX. Det asymmetriske
strømningstilfellet gir betydelig større respons enn de symmetriske tilfellene og derfor blir
kun det asymmetriske tilfellet inkludert i de dimensjonerende lastkombinasjonene.
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Figur 5-17: Asymmetrisk strømningslasttilfelle

20 MNm

43 MNm

Figur 5-18: Mz for asymmetrisk strømning

±18 MN

±31 MN

Figur 5-19: Nx for asymmetrisk strømning
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5.3.6 Bølgelaster
Den foretrukne metoden for beregning av den dynamiske responsen for bølgelast har
vært modal analyse av en Euler-Bernoulli bjelke i frekvensdomenet, ref [14]. De dynamiske
lastene består av lineære og saktevarierende andreordens bølgelaster utledet ved bruk av
strømningspotensiale. Den romlige variasjonen av bølgelasten, på grunn av bølgeretning
og konstruksjonens kurvatur, blir representert ved en romlig korrelasjonsfunksjon,
illustrert i Figur 5-20:

Figur 5-20: Korrelasjonseffekt for forskjellige lasttyper
Figure 5-1 Correlation effect of different load types in space

Påvirkning fra pongtongene er antatt å være fordelt over hele bruspennet. Lastene er tatt
fra en langbølgetilnærming fra et JONSWAP bølgespektrum, med stedspesifikke data for
vindsjø og dønninger. Maksimal respons for hver mode finnes ved statistiske beregninger
med utgangspunkt i responsspekteret. Da de maksimale amplitudene for de forskjellige
modene ikke opptrer samtidig, blir bruk av kvadratsummetoden en konservativ måte å
summere de modale bidragene på.
Figur 5-21 og Figur 5-22 presenterer resultatene fra analysen, hvor responsen, i meter, er
relatert til arealet under grafen. Som figurene viser er krengningsresponsen fullstendig
fraværende. Basert på responsfrekvensene er det også tydelig at bevegelsene
hovedsakelig er responsavhengige. Svaiingsrespons fra vindsjø er dominert av andre
ordens effekter. Dette sees tydelig på de to toppene på svaiingsresponsgrafen for
vindbølger.
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Figur 5-21: Responsspekter for vindgenererte bølger

Figur 5-22: Responsspekter for dønninger

De maksimale responsverdiene finnes fra responsspektraene i Figur 5-21 og Figur 5-22 ved
hjelp av statistiske metoder. Modale responsamplituder finnes på følgende måte:
ݐ
ߟ,௫ (݊) = ඨ2 ݉ ڄ (݊) log ൬
൰
ܶଶ (݊)

( 15 )

Hvor t er stormvarigheten, som er satt til tre timer, ref (8), og T2 er uttrykt ved:

ܶଶ (݊) = 2ߨඥ݉ (݊)/݉ଶ (݊)
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ஶ

݉ (݊) = න ߱ ܵ ڄఎೖ ( ݊, ߱)݀߱


Fra utbøyingsamplituden kan tverrsnittskreftene for hver mode beregnes:

݊ ߨڄଶ
ቁ ߟ ڄ,୫ୟ୶ (݊)
ܮ

ܯ (݊) = ܫܧ ቀ

( 17 )

På grunn av tidsvariasjon i opptredenen kan de modale bidragene summeres med
kvadratsummetoden:
ே

ߟ,௧௧ = ඩ  ߟ,୫ୟ୶ (݊)ଶ
ୀଵ

( 18 )
ே

ܯ,௧௧ = ඩ  ܯ (݊)ଶ
ୀଵ

Bølgelastresponsen er gitt i Tabell 5-3.

Tabell 5-3: Respons fra bølgeanalyse, 100 års returperiode

Respons fra bølgeanalyse
Horisontal

Vertikal

Rull

Vindsjø [m], [rad]
Dønning [m], [rad]

0.321
0.008

0.277 0.039
0.426 0.036

Moment in span I
spennet

Vindsjø [GNm]
Dønning [GNm]

1.254
0.708

0.416 0.032
0.529 0.015

Moment at support
ved landfeste

Vindsjø [GNm]
Dønning [GNm]

2.290
1.292

0.758 0.057
0.965 0.028

Max amplitude

Reinertsen Olav Olsen Group

54

Mulighetsstudie for kryssing av Sognefjorden

5.3.7 Skipsstøt
Skipsstøt er inkludert i modellen som en impulslast med varighet 0.6 s og maksimal kraft
47 MN, se Figur 5-23.

Figur 5-23: Impulslast skipsstøt

Figur 5-24 viser horisontal utbøying av røret ved pongtongen, som en funksjon av tid. På
grunn av de store treghetskreftene medfører skipsstøt hovedsakelig lokale effekter.

Figur 5-24: Forskyvning av tunnelrør som funksjon av tid tid
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Figur 5-25: Tverrsnittskrefter skipsstøt

Evaluering av skipsstøtresultatene fra STAAD sammen med aksialkrefter fra bølgelastene
gir følgende tverrsnittskrefter for dimensjonering av skaft med skipsstøtmekanisme:
Tabell 5-4: Dimensjonerende lasttilfelle for skipsstøtsmekanisme

Nx
Vy
Mz

±40 MN
30 MN
500 MNm

5.3.8 Etteroppspenning
Effektiv forspenningskraft
6-31 kabler med et tverrsnittsareal på 4650 mm2 har blitt valgt for design av rørbruen.
Dette gir en effektiv forspenningskraft på:
்ܲ = 0.9 ή 0.8 ή ݂.ଵ ή  = ܣ0.9 ή 0.8 ή 1640

ܰ
ή 4650 ݉݉ଶ = 5490 ݇ܰ
݉݉ଶ

Forspenningsfordeling
En tunnelseksjon på 266 m blir modellert for å verifisere at forspenningskraften virker i
rørveggene og ikke vandrer over i fagverkselementene. Dette er omtrent den
seksjonslengden som vil bli støpt og forspent i dokk. En forspenningskraft på 100 000 kN
er påsatt i modellen:
Forspenningskraft:
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ܲ௫ = 100000 ή cos 2.844° = 99877 ݇ܰ
ܲ௬ = 100000 ή sin 2.844° = 4962 ݇ܰ
Forskyvingskraft:
 =

௨௧ =

ܲ
ݎ
ܲ
ݎ௨௧

=

100000 ݇ܰ
݇ܰ
= 37.57
2662 ݉
݉

=

100000 ݇ܰ
݇ܰ
= 37.01
2702 ݉
݉

Figur 5-26: Rørbruelement med bjelkenummerering

Figur 5-27: Forspenningslasttilfelle

Figur 5-28: Aksialkraft, Nx
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Som Tabell 5-5 viser, forblir nesten hele forspenningskraften i rørene, og som følge av
dette blir det i mulighetsstudien ikke vurdert å øke forspenningskraften for å kompensere
for spenningstap til fagverkselementene.
Tabell 5-5: Effektiv aksialkraft for forspenning
Beam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fx [kN]
99 988
99 180
99 187
98 962
98 961
99 997
98 395
98 400
99 719
99 718
99 264
99 259

5.3.9 orskyvning og akselerasjon
Akselerasjon
Med verdier langt lavere enn de gitt i Eurokoden (15), er akselerasjonene av rørbruen
rimelige beskjedne. For en storm med 50 års returperiode gir bølgelastene en maksimal
akselerasjon på 0.091 m/s2 i horisontal retning og 0.20 m/s2 i vertikal retning. Maksimal
akselerasjon fra virvelinduserte svingninger er 0.007 m/s2.

Maksimal vertikal forskyvning

Figur 5-29: Z-forskyvning, max egenvekt

Figur 5-30: Z-forskyvning, trafikk

Figur 5-31: Z-forskyvning, lavvann
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ȴZ=1.24 m
Figur 5-32: Total Z-forskyvning, kvasistatiske laster bruksgrensetilstand.

Maksimal forskyvning for bølgelast er 0.51 m. Summert med maksimal relativ forskyvning
fra Figur 5-32, 1.24 m, gir det en total relativ forskyvning på 1.75 m for et spenn på ca. 740
m. Dette tilsvarer L/423, som er et akseptabelt nivå.
Horisontal forskyvning
Den horisontale forskyvningen er minimal sammenlignet med brulengden og blir ikke
undersøkt nøyere.

5.3.10 Knekkingsanalyse
For å undersøke rørbruens knekkingssensitivitet ble en jevnt fordelt horisontal last på
1 kN/m (samme størrelsesorden som uniform strømning) satt på hvert av rørene. Dette ga
en knekkingsfaktor på 416, som vil si at en jevnt fordelt horisontal last på 416 kN/m vil
føre til knekking. Korresponderende aksialkraft i hvert rør er:
ܰ௫ =  ή  = ݎ416

݇ܰ
ή 2682 ݉ = 1.1 ܰܩ
݉

Omtrent samme knekkingsfaktor ble beregnet i dialogfasen. I tillegg viste det seg at
rørbruen ikke er sensitiv overfor geometriske imperfeksjoner. Rørbruen er ikke utsatt for
knekking og ingen videre knekkingsundersøkelser utføres.

5.4

Bølgeanalyse for transport

5.4.1 Beskrivelse av analyse
For å finne en tilnærmet verdi for maksimal påkjenning for de diagonale
fagverkselementene under transport, analyseres en 250 m lang rørbruseksjon. For
enkelhets skyld antas seksjonen å være rett. Antatt massesenter for tverrsnittet er 5.3 m
over tunnelkjølene. Midlertidig avstivning er satt på i endene av seksjonen, med
egenskaper tilsvarende de diagonale fagverkselementene. Stillevannsnivå er satt til 11.3 m
over tunnelkjølene.
Bølgeanalysen benytter Morison-teori (frekvensanalyse) og modellen består av
bjelkeelementer. De viskøse kreftene i Morison-modellen beregnes med en
lineariseringshastighet på 1.8 m/s. Designbølgetilnærming er brukt, med en signifikant
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bølgehøyde, Hs, på 3 m. Bølgeperioder på 2 til 20 sekunder undersøkes. Den
karakteristiske maksimale designbølgehøyden beregnes slik:
ܪ௫ = 2.12 ܪ௦
For å unngå unaturlig høye bølger for korte perioder brukes et bratthetskriterium. For
perioder kortere enn 7 sekunder begrenses bølgehøyden til:
 = ܪ0.22ܶ ଶ
hvor T er i sekunder og H er i meter.

Figur 5-33: Analysemodell

Rørbruseksjonen ble modellert i Genie (DNV software), bølgeanalysene utført i
HydroD/Wadam (DNV Software) og responsen ble beregnet i FEM-programmet Sestra
(DNV Software).

5.4.2 Resultater
I transportfasen vil de diagonale fagverkselementene være kritiske. Estimerte verdier for
de dimensjonerende momentene er gitt i Tabell 5-6. X-aksen går langs elementene, Yaksen går i horisontalplanet og Z-aksen går vertikalt. Ettersom de i praksis kan gis hvilke
som helst egenskaper har de midlertidige avstivningene ikke blitt undersøkt i særlig detalj.
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Figur 5-34: Konturplot, bjelkemoment M
Tabell 5-6: Maksimum bjelkemoment for permanente fagverselementer

Mx
My
Mz

5.5

15 MNm
174 MNm
33 MNm

Konstruksjonsdesign

5.5.1 Generelt
Koder og reguleringer
DNV offshore standarder har blitt brukt til dimensjonerende lastkombinasjoner. Disse
stemmer overens med internasjonale ISO standarder. DNV standarder ble valgt for å ha et
konsistent sett med standarder for last-, respons- og kapasitetsberegninger.

Kapasitetskontrollen ble utført med programmet BD, som er en del av SVV's Miks
programpakke. Kontrollene er i overensstemmelse med reglene gitt i NS3473, ref. (16).
Tabell 5-7: Materialegenskaper

Betongkvalitet
B55
fcn [MPa]
39.8
Forspenningsklasse
B500NC
fyk [MPa]
500
Forspenning ståltype
Y1860S7
fp0.1k / fpk [MPa]
1640 / 1860
En detaljert beskrivelse av designparameterne finnes i Design Basis, ref. (17).
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Utnyttelse av forspenningskabler
For å unngå plastisk deformasjon, og derved svekkelse, av forspenningskablene, har ett
strengere krav enn det standarden stiller blitt innført. Ved bruk av den modifiserte
Ramberg-Osgood funksjonen oppnås en mer nøyaktig representasjon av spenningstøyningskurven for en forspenningskabel enn den som er brukt i Eurokode 2, se Figur 5-35.
Ved bruk av Ramberg-Osgood inntreffer plastiske tøyninger tidligere enn ved bruk av den
idealiserte EC2-kurven. For å unngå plastiske deformasjoner settes maksimal tøyning til
7.5 ‰ i bruddgrensetilstand. I bruksgrensetilstand settes en spenningsgrense på 0.8 fp0.1k,
basert på karakteristiske laster. Dette tilsvarer en tøyning på 6.7 ‰.

Figur 5-35: Arbeidsdiagram for forspenningskabler

Rissviddekrav
For å unngå lekkasje settes det krav til urisset tverrsnitt i bruksgrensetilstand. Rissvidder
for bruddgrensetilstand har også blitt beregnet for å undersøke om det vil oppstå lekkasje.

5.5.2 Dimensjonerende lastkombinasjoner
For å holde antall lastkombinasjoner på et håndterlig nivå, velges et lite antall
kombinasjoner til kapasitetssjekken.
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Tabell 5-8: Lastkombinasjoner

Load type
Selfweight
Traffic
Environmental
Ship impact
Temperature
Prestressing**
*

ULS-weight ULS-wave
1.3
1.0
1.3
1.0
0.7
1.3
0
0
1.0
1.0
0.9
0.9

ULS-viv*
1.0
1.0
1.3
0
1.0
0.9

ULS-ship
1.0
1.0
0.7
1.3
1.0
0.9

SLS
1.0
1.0
1.0
0.0
1.0
1.0

VIV is caused by current, and combined with 10 year return period for wave loads
according to table F1 in DNV-OS-C101, sec.3, ref. (18).
DNV-OS-C502, table D1, ref. (19).

**

På grunn av symmetri i flere av lasttilfellene blir bare en lastkombinasjonslast valgt for
hvert tilfelle. Lastene som er brukt i de dimensjonerende lastkombinasjonene er:
–
–
–
–
–
–
–

Maksimal egenvekt
Trafikk (med punktlasten plassert midt i midtspennet)
Asymmetrisk strømning
Bølgelaster fra vindsjø og dønninger
Laster fra virvelinduserte vibrasjoner
Impulslast fra skipsstøt
Temperaturøkning

5.5.3 Tunnelrør
Det generelle tverrsnittet blir kontrollert med følgende armeringsmengder:
Langsgående armering, begge sider
Ringarmering, begge sider
Langsgående etteroppspenningskabler
Ringgående etteroppspenningskabler

2ø32c200
1ø25c200
52 tendons 6-31
kabler
1 tendon 6-19 c870

Tabell 5-9 til Tabell 5-13 viser resultatene fra kapasitetskontrollen i BD. Tøyningen i
forspenningskablene er akseptabel i for alle lasttilfellene og tverrsnittet er urisset i
bruksgrensetilstanden.
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Tabell 5-9: Kapasitetskontroll lasttilfelle ULS-wheight

Load [kN], [kNm]

Strain

Utilization
Concrete
Reinforcement
Prestressing
Crack width

Nx
-226939
1000eps0
-0.153

ULS-weight
Vy
Vz
-40
876

Mx
11317

1000kapy
-0.129

1000kapz
0

1000eps 1000eps-u
-0.918
-3.171
0.611
10
7.098
18.52

U-eps
0.289
0.061
0.383

sig
-19482
97822
1107260

srk
0.915

crw
0.000296

dir-w
-1.093

1000eps
0.456

My
-1194204

Mz
3181

ɸ min [‰]
-0.9657

ɸ max [‰]
0.6597

sig-u
-28429
400000
1312000

U-sig
0.685
0.245
0.844

My
-1175112

Mz
2393

ɸ min [‰]
-0.9501

ɸ max [‰]
0.7761

sig-u
-28429
400000
1312000

U-sig
0.671
0.288
0.857

My
-1086715

Mz
2393

ɸ min [‰]
-0.8756

ɸ max [‰]
0.7876

sig-u
-28429
400000
1312000

U-sig
0.622
0.293
0.858

Tabell 5-10: Kapasitetskontroll lasttilfelle ULS-wave

Load [kN], [kNm]

Strain

Utilization
Concrete
Reinforcement
Prestressing
Crack width

Nx
-204036
1000eps0
-0.087

ULS-wave
Vy
Vz
-98
1346

Mx
8435

1000kapy
-0.137

1000kapz
0

1000eps 1000eps-u
-0.894
-3.171
0.72
10
7.206
18.52

U-eps
0.282
0.072
0.389

sig
-19073
115178
1124178

srk
0.92

crw
0.000367

Mx
8435

dir-w
-0.734

1000eps
0.544

Tabell 5-11: Kapasitetskontroll lasttilfelle ULS-viv

ULS-viv
Load [kN], [kNm]

Strain

Utilization
Concrete
Reinforcement
Prestressing
Crack width

Nx
-178485

Vy
-98

Vz
1056

1000eps0
-0.044

1000kapy
-0.132

1000kapz
0

1000eps 1000eps-u
-0.821
-3.171
0.733
10
7.22
18.52

U-eps
0.259
0.073
0.39

sig
-17690
117295
1126245

srk
0.92

crw
0.000373

dir-w
-0.734

1000eps
0.556
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Tabell 5-12: Kapasitetskontroll lasttilfelle ULS-ship

Load [kN], [kNm]

Strain

Utilization
Concrete
Reinforcement
Prestressing
Crack width

Nx
-167827

ULS-ship
Vy
Vz
13808
-8773

My
-829851

Mz
-499301

ɸ min [‰]
-0.8448

ɸ max [‰]
0.9868

sig-u
-28429
400000
1312000

U-sig
0.601
0.371
0.882

My
-1006073

Mz
2788

ɸ min [‰]
-0.586

ɸ max [‰]
0.17

sig
-17785
29286
1293474

sig-u
-39800
500000
1329184

U-sig
0.447
0.059
0.973

dir-w
1000eps
srk
crw
The cross-section is uncracked for this load case

crw-l

U-crw

1000eps0
0.071

Mx
334270

1000kapy
-0.129

1000kapz
-0.067

1000eps 1000eps-u
-0.792
-3.171
0.928
10
7.415
18.52

U-eps
0.25
0.093
0.4

sig
-17079
148441
1156714

srk
0.682

crw
0.000565

Mx
8545

dir-w
-35.608

1000eps
1.151

Tabell 5-13: Kapasitetskontroll lasttilfelle SLS

SLS
Load [kN], [kNm]

Strain

Utilization
Concrete
Reinforcement
Prestressing
Crack width
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Nx
-256130

Vy
-69

Vz
858

1000eps0
-0.208

1000kapy
-0.06

1000kapz
0

1000eps 1000eps-u
-0.563
-1.259
0.146
2.5
6.633
6.816

U-eps
0.447
0.059
0.973
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ULS-weight
ɸmin =-0.97
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Figur 5-36: Aksialkraftfordeling, ULS-lasttilfeller (Rød = trykk, blå = strekk)

5.5.4 Fagverkselementer
Stiverutnyttelsen blir styrt av skipsstøt. Mengdeoversikten viser et foreløpig design med
1.5ø32c200 armering på begge sider, med veggtykkelse 0.5 m. Detaljert dimensjonering vil
bli utført i en senere fase når nøyaktig bølgelast for transport er kjent.

5.5.5 Pongtong
Pongtongene vil bli dimensjonert i en senere fase, men de skal være inndelt i celler vha.
skott. Som et røft overslag til mengdeoversikten antas en stålmenge på 3000 tonn per
pongtong.
Glidende støtdemper
En glidende støtdemper er foreslått i mulighetsstudien, see figur 5-37. Formålet med en
glidende støtdemper er å beskytte mellomstore fartøyer, dersom Kystverket ønsker dette.
Friksjonen mellom pongtong og støtdemper kan designes til en ønsket kollisjonsmotstand.
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Figur 5-37: Glidende støtdemper

5.5.6 Skaft med skipsstøtmekanisme
Skipsstøtmekanisme
En skjærbruddsmode ble valgt for å lage en nøyaktig skipsstøtsmekanisme. Skaftene er
utsatt for store variasjoner i aksialkraft. For å frikoble skjærkraft fra aksialkraft og moment
brukes en skjærdybel i midten av skaftet. Dybelen tar kun skjærkrefter, mens aksialkraft
og moment tas av forspenningskabler i skaftveggene. Et skipsstøt vil føre til store
skjærkrefter i skaftet, som igjen vil gi brudd i skjærdybelen. De resulterende
deformasjonene vil føre til avklipping eller avriving av forspenningskablene. Figur 5-38
viser skipsstøtmekanismen.
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Shear plinth

Prestressing
strands
Stiff frames

Figur 5-38: Skipsstøtmekanisme

Skaftdimensjoner
Antatte skaftestålsmengder:
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For oversalg av stålmengder velges et tverrsnitt tilsvarende et rør med diameter 8000 mm
og veggtykkelse 40 mm.
Tabell 5-14: Mengder, skaft
Shaft weights Mengder, skaft [tonnes tonn]
Skaft (ø=8m, t=0.04m, L=20m)
Sekundære stivere (10 % av skaftmassen)
Rammer I skipsstøtmekanismen
Bjelkens fundamentring
Bjelkens toppring
Toppdekke
Total

158
16
100
25
25
10
334

5.5.7 Mengdeoversikt
Tabell 5-15 og Tabell 5-16 viser en provisorisk mengdeoversikt for rørbruens hoveddeler,
basert på det foreløpige designet. Mengdeoversikten tar kun høyde for den permanente
in-place konstruksjonen. Tilleggselementer, som midlertidige tunnelendeskott,
midlertidige skaft, etc, er ikke inkludert. Mengdene er basert på konservative
lastantagelser, og kan sees på som et øvre grense estimat.
Tabell 5-15: Mengdeoversikt – hovedelementer, betong

Knstruksjonsdel
Nedsenket betongtunnel
Tunnelrør
Skott
Stivere
Rømningstunnel
Stiverknutepunkter
Skaftfester
Elementsammenføyninger
Landfesteelement
Tunnelrør
Skott
Stivere
Stiverknutepunkter
Skafttfester
Elementsammenføyninger
Sum hovedelementer, betong
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Betongvolum
[m3]

Armering
[tonn]

Etteroppspenning
[tonn]

349 144
284 436
1 890
22 800
5 880
15 742
12 908
5 488

78 470
59 876
284
7 433
1 411
4 723
4 195
549

20 961
20 731

49 668

11 129

3 364

44 848

9 642

3 364

192

29

2 050

668

588

176

1 840

598

150

15

398 812

89 598

229

24 324
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Tabell 5-16: Mengdeoversikt – hovedelementer, stål
Hovedstål [tonn]
32 permanente skaft

10 688

28 midlertidige skaft

2 800

16 pongtonger

48 000

Sum hovedstål

61 488
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6

Bygging og installasjon

6.1

Bygging

6.1.1 Generelt
Rørbrua har en total lengde på 4083 m og vil bestå av seksjoner med lengder fra 250 til
300 m. Seksjonene bygges i tørrdokk.
Landfesteelementene vil fabrikkeres, transporteres og installeres først. Deretter vil de
resterende elementene bli fabrikkert og transportert til monteringsområdet i nærheten av
kryssingsstedet, hvor de vil kobles sammen før de blir festet til de preinstallerte
landfesteelementene ved kryssingsstedet.
Et skipsverft vil produsere pongtongene, og de vil, avhengig av distansen til
kryssingsstedet, bli transportert med et transportfartøy eller tauet. Pongtongene vil bli
installert etter at tunnelen har blitt montert til landfestene.

6.1.2 Tørrdokk
Elementfabrikasjonen vil foregå i tørrdokk. Som utgangspunkt for denne studien brukes
Hanøytangen dokk ved Sotra. Hanøytangen har tidligere blitt brukt ved bygging av
offshoreinstallasjoner, og er derfor velegnet. Bruk av dokka vil gi en tauingsdistanse på ca.
80 nautiske mil til kryssingsstedet i Sognefjorden. Mesteparten av ruten ligger innaskjærs i
rolig farvann.
Et alternativ som kan vurderes er Lutelandet Offshore AS sitt produksjonssted. Området er
for tiden under utvikling. Lutelandet er et industriområde som kan være velegnet for
denne typen fabrikasjonsarbeid. Videre utvikling med tørrdokk og tilhørende fasiliteter for
betongarbeid vil være nødvendig. Avstanden fra Lutelandet til kryssingsstedet er 25
nautiske mil.
Dokkområdene er vist i Figur 6-1 og Figur 6-2.
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Figur 6-1: Hanøytangen dokkområde

Figur 6-2: Lutelandet dokkområde

Det bør gjøres en vurdering av om det er fordelaktig å benytte to byggesteder. Dette vil
redusere fabrikasjonstiden, og kan også resultere i en mer konkurranseartet prosess som
kan redusere produksjonskostnaden. For mulighetsstudiet er det tatt utgangspunkt i kun
Hanøytangen.
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Krav til dokkdimensjoner:
x Lengde
300 m
x Bredde
130 m
x Dybde
12 m

Dokkporten må kunne åpnes og reinstalleres innen en uke.
Dokka på Hanøytangen kan modifiseres til å oppfylle disse kravene.

Dock Gate
Abutment

New location of Dock Gate

Figur 6-3: Rørbruseksjoner I en utvidet Hanøytangen dokk

Produksjonsstedet må ha plass til:
x Materiallagring
x Vanningsanlegg
x Prefabrikasjonsverksted
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Lager
Kontorer

Det eksisterende anlegget har blitt brukt til lignende prosjekter tidligere og kan
oppgraderes til å imøtekomme behovene.

6.1.3 Fabrikasjon av seksjoner
To og to seksjoner vil lages samtidig, ved hjelp av velkjent utstyr og metoder. Seksjonenes
lengde vil variere mellom 250 og 300 m, hver seksjon er ca 55 m bred.
En seksjon består av:
x To rør med diagonale stivere
x To permanente skaft
x To midlertidige skaft

Byggingen vil foregå med støping av betong på plassen, med forskalingsseksjoner på 30 m
plassert på skinner. Bunnen av tverrsnittet vil bli støpt først. Dermed blir det to
langsgående støpeskjøter langs nedre del av rørene, samt en tverrsnittsskjøt per 30 m.
Forspenning i langsgående retning blir utført underveis, med en gjennomsnittlig
kabellengde på ca. 100 m. Dette er en vanlig metode for bygging av nedsenkede
tunnelseksjoner.

6.1.4 Tauing fra dokk
De ferdige tunnelseksjonene vil fortøyes i dokka før den oversvømmes. I flytende tilstand
vil seksjonene dras inntil fendere langs kaikanten og fortøyes der, for å få tilgang til
akterendene med taubåter.
Fire taubåter med slepekraft på omtrent 50 tonn (TBP) vil bli brukt til å taue seksjonene ut
av dokka. En taubåt i hver ende for å kontrollere orientering og bevegelser normalt på
rørene, og to taubåter med liner til baugen for selve tauingen. De samme taubåtene
brukes videre til å transportere seksjonene til monteringsstedet, og til posisjonering for
sammenføyningen. Figur 6-4 viser taubåtkonfigurasjonen.
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Figur 6-4: Taubåtkonfigurasjon for tauing ut av dokk

6.1.5 Vekt, stabilitet og neddykkingstester
Vekt og geometri vil bli nøye overvåket gjennom hele byggeprosessen. I tillegg vil en
endelig vekt- og stabilitetskontroll bli utført mens seksjonene ligger fortøyd i dokka. Under
testene vil blant annet vertikalt tyngdepunkt (VCG), vertikalt oppdriftssenter (VCB) og
total vekt fastsettes.
Vekten består av:
x Betong
x Utstyr
x Stålskaft
x Fast ballast
x Vannballast

Hovedparameteren er betongen, som vil utgjøre ca. 80 % av totalvekten. Bidraget fra
utstyr og stålskaft vil være små, i tillegg til å være enkle å estimere nøyaktig.
Faststoffballasten vil bli brukt for å gi konstruksjonen robusthet overfor uforutsette
vektendringer. Vannballasten vil bli brukt til å ta hensyn til behovet for eksentrisk ballast i
de midlertidige fasene. Mengden vannballast kan kontrolleres veldig nøye, og vil derfor
ikke påvirke nøyaktigheten til vektfordelingsmålingene.
Nedsenkingstest
En nedsenkingstest vil bli utført utenfor dokka. Seksjonene vil bli senket ned til en dypgang
ca. 50 % større enn operasjonsdybden. Formålet med dette er å evaluere tettheten og
oppdage lekkasjer.
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Nøkkeldata for en 300 m lang tunnelseksjon:
Transport:
Dypgang
12.6 m
Deplasement 85 000 tonn
GM-verdi
0.8 m
Nedsenkingstest:
Dypgang
37.6 m
Deplasement 90 000 tonn
GM-verdi
1.8 m

6.2

Tauing til monteringssted

Seksjonene vil taues fra fabrikasjonsstedet på Hanøytangen til monteringsstedet i
nærheten av kryssingsstedet i Sognefjorden. Tauingsdypgangen vil være omtrent 10 m,
som gir et fribord på omtrent 2.5 m. Tauing vil hovedsakelig foregå innaskjærs, men vil
også utsettes for åpent hav. I tilfelle dårlig vær har ruten godt skjermede områder hvor
det kan foretas stopp. Til tauingen vil det brukes en ledetaubåt på 150 TBP, samt de fire
mindre taubåtene på 50 TBP. Tauingsavstanden er ca. 80 nautiske mil, og med en estimert
hastighet på 4-5 knop kan denne tilbakelegges på under en dag. For tauingen er det valgt
samme værforhold som dimensjonerende forhold i Sognefjorden, dvs. en bølgehøyde på
omtrent 5 m.

Figur 6-5: Tauing til Sognefjorden

Lignende tauinger, med tilsvarende deplasement, dimensjoner og taubåtkonfigurasjon,
har blitt utført tidligere. En lederbåt og fire mindre hjelpebåter ble brukt under tauingen
av RNAD 210 for det britiske forsvarsdepartementet, en betongkonstruksjon med
80 000 tonn deplasement og to 200 m lange pongtonger med diagonalstivere.
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Figur 6-6: Tauing av RNAD facility 210

6.3

Midlertidig fortøyning ved monteringsstedet

Bruseksjonene vil bli midlertidig fortøyd i nærheten av kryssingsstedet i Sognefjorden. Det
er forutsatt at monteringsstedet ligger på sørsiden av fjorden. Seksjonene på 250-300 m
vil bli fortøyd butt-i-butt ved et preinstallert fortøyningsanlegg. De strandnære
fortøyningene vil skje mot faste pirer eller brygger, mens de strandfjerne vil skje mot
lektere sikret til land med A-rammer av stålrør. Fortøyningene vil bli gjort fleksible vha.
fendring og fortøyningsliner. En lignende løsning ble brukt i Coulport-prosjektet, med
permanent fortøyning av 70 m lange stålrør, se Figur 6-7.

Figur 6-7: Coulport fortøyning

Så snart tunnelseksjonene er sikkert fortøyd vil de bli føyd sammen.
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Figur 6-8: Fortøyning ved monteringsstedet

Når 4-5 seksjoner har blitt sammenføyd til en kontinuerlig konstruksjon, her kalt en
"streng", på ca 1300 m, vil en ny streng bli påbegynt utenfor denne, inntil tre strenger
ligger fortøyd utenfor hverandre.
Nøkkeldata for en streng med lengde 1300 m:
Dypgang
12.6 m
Deplasement
341 000 tonn
GM-verdi
1.0 m
Strengene vil bli montert til hverandre ved å etter tur flytte de ytre strengene til riktig
posisjon ifht. den innerste strengen. Taubåtflåten består av en ledebåt på 200 TBP, en
halebåt på 200 TBP og 4 hjelpebåter på 50 TBP hver. To vinsjer på land vil brukes til å dra
strengen mot fendringen på fortøyningsanlegget.
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Figur 6-9: Sammenføyning av strengene
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Flytting og posisjonering av én streng er sammenlignbart med tauingen og posisjoneringen
av Salhusbrua, en flytebru på 1246 m, men vil være mindre værsensitivt pga av stabile
strømningsforhold og liten vindfølsomhet.

Figur 6-10: Tauing av Salhus flytebru I ett stykke på 1246 m

6.4

Sammenføyning av tunnelseksjoner

Sammenføyningen av seksjonene vil skje når de ligger ved fortøyningsanlegget.
Arbeidsrekkefølgen er som følger:
Steg 1:
Posisjoner seksjonen ved sammenføyningspunktet vha. vinsjer og mindre taubåter.
Kontakt ved skjærnøklene vil oppnås, samtidig som mindre fendere gjør operasjonen
enklere.
Steg 2:
Installer midlertidige lange stålankringsbolter på utsiden av rørveggen i overkant av
vannlinjen. Installer også et kontaktpunkt på nedre del av rørenden. Ballaster motsatt
ende av seksjonen for å opprette et stabiliserende moment i skjøten. De lange
stålankringsboltene vil gi en hvis stabilitet i første fase av operasjonen.
Steg 3:
Installer korte ankringsbolter langs utsiden av rørveggen og minst fire jekker inne i
skjøten. Boltene skal holde leddet i posisjon under sammenstøpingen. Bruk jekkene og
strammingen av boltene til å justere posisjoneringen av seksjonen. Fjern den midlertidige
lange ankringsbolten. Steg 1 til og med 3 er forventet å ta omtrent en dag.
Steg 4:
Installer kofferdammen på utsiden av skjøten. Kofferdammen består av ståldeler som skal
boltes og forsegles til utsiden av tunnelrørene. Pump ut vann fra innsiden av
kofferdammen og området mellom skottene i tunnelrøret.
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Steg 5:
Utfør støpningen av leddet ved å først installere forskalingen på utsiden av rørveggen,
deretter ytre armering, kabler i kanaler og indre armering. Den indre forskalingen skal
monteres i steg som følger støpningen. Tilgang til området skjer gjennom en luke i øvre
del av røret. Dette er forventet å ta 2 uker.
Steg 6:
Skjøten blir testet ved å påføre vanntrykk på utsiden av røret i kofferdammen. Et trykk
50 % høyere enn operasjonstrykket vil bli brukt.
Miljølaster i monteringsperioden
Last på tvers av lengderetningen:
Seksjonene er fortøyd til kaier/lektere og tverrlastene blir tatt direkte opp i
konstruksjonene, på samme måte som for fortøyning av store skip.
Last i langsgående retning:
Laster fra dønninger er dimensjonerende i denne fasen. Når steg 3 er gjennomført er
skjøten dimensjonert for 1 års returperiode.
Sammenføyning av strenger:
De tre strengene på ca. 1300 m føyes sammen basert på samme metode som
sammenføyningen av seksjonene. Tilgang til skjøten vil bli gjennom skaftene.
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Rekkefølge
Steg 1
Innseilingshastighet 0.1 m/sek
Steg 2
Dokkingshastighet 0.05 m/sek
Steg 3
Installer sideveis støtte (I)
Steg 4
Installer øvre bolter (III), aktiver jekker (IV), juster ballastvann (V),
horisontal skjærnøkkel (VI)
Steg 5
Installer resterende bolter
Steg 6
Installer kofferdam
Steg 7
Tøm kofferdam
Steg 8
Betongstøping
Steg 9
Testing
Steg 10
Fjern kofferdam

6.5

Landfester

Separate landfesteelementer vil bli installert ved landfestene før den endelige
installasjonen av rørbrua. Disse elementene vil være ca. 250 m lange, med 100 m inne i
fjelltunnelen og de resterende 150 ut i fjorden, se Figur 6-11.
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Figur 6-11: Visualisering av landfesteelement

Arbeidsrekkefølge:
x Sprengning av bergveggen for å skape en vertikal vegg.
x Fjelltunnelen sprenges ut fra landsiden, ned til noen få meter, for eksempel fem,
fra fjorden.
x En sikkerhetsvegg i betong settets opp et stykke inne i tunnelen. Deretter sprenges
den siste delen av tunnelen ut. Tunnelkammeret mellom sikkerhetsveggen og den
siste steinveggen vil være vannfylt, med lavere vanntrykk enn fjorden utenfor.
Sprengmassene vil dermed strømme innover i tunnelen og delvis bli fanget opp av
en klargjort sump. Dette er en vanlig framgangsmåte brukt i vannkraftindustrien.
x Landfesteelementet taues til tunnelen, senkes ned og føres inn i tunnelen. I denne
posisjonen ballasteres elementet ned på preinstallerte støtter og blir midlertidig
festet ved hjelp av jekker. Med landfesteelementet på plass kan mellomrommet
mellom fjelltunnelen og elementet forsegles ved tunnelåpningen, og
betongarbeidet kan påbegynnes. Sikkerhetsveggen fjernes for å gi tilgang til
elementet.
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x

6.6

Rørbruens globale strekkraft forankres omtrent 100 m inne i fjellet. Dette gjøres
ved hjelp av strekkelementer i betong, forankret i en betongblokk. På denne måten
aktiveres enorme deler av fjellet til forankring av bruen. Betongelementene ligger
horisontalt langsmed begge sider av tunnelveggen og ender med en skjærblokk
ved landfesteelementet. Lignende skjærblokker finnes på rørveggen. Den globale
strekkraften for hvert rør er omtrent 240 MN.
Fra innerenden av landfesteelementet fortsetter fjelltunnelen til landoverflaten.
For å unngå vannlekkasje inn i tunnelen fores den med betong.

Installasjon av rørbruen

Rørbrua installeres som en enhet. I denne fasen består rørbrua av de buede tunnelrørene
med diagonaler og permanente og midlertidige skaft. Pongtongene er ikke festet til
skaftene under denne operasjonen.
Nøkkeldata
Lengde
Deplasement
Dypgang
GM-verdi
Skaft

3800 m
1 100 000 tonn
32 m
> 30 m
Vannfylte

Største strømningshastighet målt av SINTEF i løpet av en 400 dagers måleperiode var
0.33 m/s på 20 m vanndybde og 0.77 m/s ved overflaten. Dette tilsvarer en viskøs kraft på
6.5 MN (omtrent 650 tonn) normalt på rørbruen.
Før tauingen vil det utplasseres et målesystem for strømningshastighet over hele fjordens
bredde, både ved overflaten og ved 20 m dybde.
Det vil bli brukt et navigasjonssystem som viser et kart over området og rørbruens faktiske
form og posisjon. Tauekraft og retning for hver taubåt vil også vises på tauelederens
skjerm.
For å kunne justere tunnelendenes dypgang i forhold til tidevannsvariasjonene når den
har kommet til sammenføyningsområdet, vil det installeres et fjernstyrt ballastsystem i de
temporære skaftene.
Tauingslederen og taubåtkapteinene vil få opplæring i å manøvrere rørbrua i en simulator
før operasjonen, for å ha kjentskap til hvordan den oppfører seg.
Fra monteringsstedet vil rørbrua senkes ned til korrekt dybde for installasjonen.
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Rørbrua vil taues fra monteringsstedet til installasjonsstedet, en distanse på ca. 34 nautiske mil. Til dette vil det brukes 6 hovedtaubåter på ca. 200 TBP hver og 8
hjelpetaubåter på ca. 50 TBP hver. Hjelpetaubåtene vil være fortøyd til rørbruen og
fungere som thrustere. Ved installasjonsstedet vil det også bli brukt vinsjer ved begge
landfestene for å gi ytterligere fastholding.

Figur 6-12: Tauingskonfigurasjon for installasjon
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Figur 6-13: Tauingskonfigurasjon for installasjon

Tauelederen og hans ingeniørteam vil kontinuerlig holde oppsyn med strømningsbildet i
fjorden og værforholdene og vil endelig beslutte når og hvordan installasjonen skal
gjennomføres.
Rørbruens geometri må holdes i teoretisk korrekt form i installasjonsfasen, med en
toleranse på +/- 2 m. Under installasjonen vil det ved hjelp av den fjernstyrte
ballasteringen av de midlertidige endeskaftene bli justert for endringer i fjordnivået.
Når det har blitt besluttet å gjennomføre installasjonen vil arbeidsrekkefølgen være:
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Steg 1:
Operasjonsstart. Hastighet 0.2 m/s. Rørbruen flyttes parallelt med endelig posisjon,
korrekt teoretisk geometri opprettholdes av taubåtene.
Steg 2:
Dokking av rørbruen, hastighet 0.05 m/s. Dokkingen skjer først ved landfeste 1, deretter
ved landfeste 2 noen sekunder senere. Dokkingen skjer mot stålkonstruksjoner utstyrt
med fendere montert på utsiden av landfesteelementene og stålkonstruksjoner montert
på utsiden av rørbruen. Dokkingskraften er på 200 tonn. Under denne operasjonen ledes
rørbruen av en ledebjelke som sitter på en skive mellom de to rørene.
Steg 3:
Landfeste 1: Låseenheten skal installeres. Låseenheten er en boksaktig stålkonstruksjon
som plasseres mellom de ovennevnte stålkonstruksjonene og betongrørveggen.
Sidestøtter sikrer rørbruen fra sideveis bevegelse.
Steg 4:
Landfeste 1: Installasjon av lange forankringsbolter. Boltene vil gi en første sikring av
tunnelrørene til landfestene i lengderetningen. Ballastering av endeskaftene sørger for
positiv last på landfesteelementene. Kontaktområdet er skiven beskrevet under steg 2.
Denne positive lasten, i tillegg til bolter gjennom skiven, gir låsing i vertikalretningen.
Steg 5:
Landfeste 1: Installasjon av korte forankringsbolter. Boltene er spredd langs utsiden av
rørveggen. Hydrauliske jekker installeres i sammenføyningsområdet. Når omtrent 20 % av
boltene er på plass gjennomføres en geometrisjekk ved landfeste 2, og bolter og jekker
ved landfeste 1 justeres deretter. I løpet av steg 5 skal de lange forankringsboltene
installert i steg 4 fjernes.
Steg 6:
Landfeste 1: Installer kofferdam.
Landfeste 2: Utfør justeringer av tunnelen ved å påføre tverrgående krefter på
låseenheten beskrevet under steg 3. Lengden av rørbruen er designet for å være fra +0 til
-2 m fra teoretisk lengde. Herfra følges samme prosedyre som beskrevet over for
landfeste 1.
Steg 7:
Landfeste 1: Tømming av kofferdam.
Steg 8:
Landfeste 1: Utfør støpningen av skjøten.
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Steg 9:
Landfeste 1: Vanntrykkstesting av skjøten.
Steg 10:
Fjern kofferdammen.
Miljøforhold under operasjonene
Inntil steg 5 har blitt utført for begge landfestene må vinsjer og taubåter holde rørbruen i
korrekt posisjon. Dette arbeidet vil ta omtrent en dag. Sikringsarbeidet utført til og med
steg 5 skal være tilstrekkelig for holde rørbruen i posisjon og få den til å virke som en bue,
uten hjelp av taubåter eller vinsjer. Arbeidet fra steg 5 til støpningen er fullført er anslått
til å ta omtrent tre uker.
Sikringsarbeidet etter steg 5 er dimensjonert for å tåle miljølaster med ett års
returperiode. Dette fører til 40 bolter på utsiden av hvert tunnelrør. Arbeidet må
planlegges nøye på forhånd, og dykkere og annet personell må gjennomgå forberedende
trening. Hvert sammenkoblingssted, to per tunnelrør, skal ha et komplett dykkerlag og
sett med utstyr.

6.7

Installasjon av pongtonger

Pongtongene vil bli installert etter at rørbruen er forsvarlig sammenkoblet med
landfestene. De vil bli tauet og installert av flytende kraner. Pongtongene festes til
skaftene med skråstilte staver mellom skaftveggen og pongtongens fordypning. Disse
stavene fungerer som svakeste ledd for vertikale belastninger. Svakeste ledd for
horisontale belastninger er beskrevet i seksjon 5.5.6.
Under installasjonen vil ballasteringen av skaftene justeres. Tilgangen til
ballasteringssystemet skjer gjennom skaftene.
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Figur 6-14: Pongtong løftes på plass

Figur 6-15: Heavy lift fartøy Rambiz

6.8

Tidsplan for byggingen

En prosjektplan for byggingen er utarbeidet. Planen viser detaljprosjektering, bygging og
installasjon. Nødvendig arbeid før dette, som forprosjektering, er ikke inkludert.
Tidsplanen er basert på bruk av Hanøytangen dokk, med kun ett fabrikasjonssted.
Byggetiden kan reduseres ved bruka av flere fabrikasjonssteder, som vist i Figur 6-17.
Åpenbart er det byggingen av elementer som er kritisk sti.
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Hanøytangen dokk må oppgraderes før fabrikasjonen kan settes i verk. Dokka må gjøres
breiere ved utsprengning av den vestlige kanten, og en ny dokkport må installeres. Den
nye porten kan konstrueres bak den gamle. Den eksisterende porten vil bli en del av den
nye. Dybden i dokka er omtrent 17 m, langt over de nødvendige 13 meterne.
Etter oppgradering og en klargjøringsperiode på åtte måneder kan
tunnelseksjonsfabrikasjonen begynne i tørrdokka. De to landfesteelementene vil
fabrikkeres først. Anslått fabrikasjonstid per seksjon er åtte måneder. To seksjoner vil
fabrikkeres samtidig. Ytterveggene og diagonalstiverne støpes først, deretter innervegger
og skiver.
Forspenningen utføres når hele lengden har blitt konstruert. Både mekanisk utrustning og
asfaltering utføres i dokka. De to permanente og de to midlertidige skaftene monteres
også i dokka. Midlertidige skaft brukes bare for noen av seksjonene. Ved ferdigstilling
flyttes seksjonene ut av dokka og utsettes for neddykkingstester, deretter fraktes de til
montasjestedet ved kryssingsstedet. Fjelltunnelarbeidet foregår parallelt, slik at
installasjonen av landfesteelementene kan skje tidlig i prosjektet.
Å taue bruen fra monteringsstedet og fortøye den til landfestene vil ta noen dager, mens
betongarbeidet vil ta noen uker, men en anslått totaltid på fire uker. Etter dette vil
pongtongene installeres med flytekraner. Resterende arbeid inne i tunnelene vil bli
tidkrevende, ett år anslåes. Hele byggearbeidet antas å ta 7-9 år. Før starten av
detaljprosjektering må forprosjektering og anbud fullføres. Dette har ikke blitt undersøkt.
0

1

0 Contract award
1 Engineering
2 Rigging
Mobilization of dock
General rigging
3 Fabrication
2 landfall elements
13 tunnel elements
4 Tow to site
5 Rock tunnels
6 Element assembly
7 Installation
Landfall elements
Tunnel
Pontoons
8 Construction work tunnel
9 Commissioning

Figur 6-16: Byggeplan i år, en dokk
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6

0 Contract award
1 Engineering
2 Rigging
Mobilization of dock
General rigging
3 Fabrication
2 landfall elements dock 1
6 tunnel elements dock 1
7 tunnel elements dock 2
4 Tow to site
5 Rock tunnels
6 Element assembly
7 Installation
Landfall elements
Tunnel
Pontoons
8 Construction work tunnel
9 Commissioning

Figur 6-17: Byggeplan I år, to dokker
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7

Drift og vedlikeholde

7.1

Oppsett

7.1.1 Inspeksjons- og vedlikeholdsadkomst
Hvert tunnelrør gir plass til to trafikkfiler, men bare en vil bli brukt til vanlig trafikk om
gangen. Den ledige filen gir rom til nødstopp og inspeksjons-, vedlikeholds- og
reparasjonsarbeid. Øverst i tunnelprofilet, over friromsprofilet, er det plass til signaler,
skilt, rør, vifter, kabler, etc. Permanente anlegg for kontroll, vedlikehold og reparasjon kan
plasseres i de diagonale stiverne.
Alle deler av konstruksjonen skal være gjenstand for regelmessige inspeksjoner for å
avdekke begynnende forfall. Det skal være enkel ankomst til alle betydelige deler. Ytre
inspeksjon utføres av fjernstyrte fartøyer eller dykkere. Om nødvendig kan fjerning av
marin begroing gjøres til en del av inspeksjonen.

7.1.2 Tekniske rom
Tekniske rom med elektriske installasjoner, nødforsyning av elektrisitet,
telekommunikasjonsutstyr, etc. kan plasseres i de diagonale stiverne ved behov.

7.2

Mekaniske systemer og instrumenteringssystemer

7.2.1 Trafikkontrollsystemer
Drift og trafikkontroll er antatt å bli styrt fra et bemannet kontrollrom. Trafikkontrollen vil
bli gjennomført vha. lyssignaler.

7.2.2 Ballasteringssystemer
Trafikkrørene vil være utstyrt med systemer for ballastering og deballastering. 50 meter
lange ballastkamre vil ligge under kjørebaneskiven. Dette systemet skal holde rørbruen i
riktig elevasjon for å unngå overbelastning av tunnelrørene eller andre deler av
konstruksjonen. Hvert kammer vil ha sitt eget pumperom. Pumpene vil være
automatiserte og kontrolleres av signaler fra sensorer. Systemet vil ha redundans
(3 x 50 %). Hver pongtong vil ha lensings- og ballasteringssystem.

7.2.3 Lensing og avløpssystem
Tunnelene skal ha avløp som samler opp alt vann som trenger inn gjennom rørveggene
eller blir fraktet inn av trafikken. Avløps- og lensepumper som sørger for effektivt avløp
skal finnes i pumperommene. Alt overskuddsvann skal pumpes ut av tunnelene.
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7.2.4 Ventilasjon
Vifter over friromsprofilet sørger for ventileringen. Ved normal drift vil viftene styres av
signaler fra røyk- og luftkvalitetssensorer i tunnelene. I tilfelle brann bør ventilasjonen gi
overtrykk i rømningsveiene og presse giftige gasser ut gjennom separate kanaler.

7.2.5 Instrumenteringssystemer
Konstruksjonen skal instrumenteres for systematisk overvåkning av bevegelser, mulige
overbelastninger, giftige gasser, korrosjonsbeskyttelse og ikke planlagt vanninntak. Disse
systemene skal, når det er hensiktsmessig, iverksette øyeblikkelige korrigerende tiltak, for
eksempel ballastering/deballastering, uten manuell inngripen.

7.2.6 Korrosjonsbeskyttelse
Alle konstruksjonens stålkomponenter og smådeler skal utstyres med anoder for katodisk
beskyttelse.

7.2.7 Andre systemer for risikobegrensning
Andre risikobegrensende systemer, som brannvern, u-båt-varsling, etc, vil bli installert i
henhold til anerkjente reguleringer.

7.3

Drift og vedlikeholdsstrategi

En drift og vedlikeholdsstrategi (O&M-strategi (Operation & Maintenance)) for
rørbrukryssing av Sognefjorden blitt utviklet basert på Arups globale erfaring, og skal
justeres til oppdragsgivers praksis og prosess.

7.3.1 Hensikt
O&M-strategiens målsetting er:
x Å garantere konstruksjonens integritet og sikkerhet gjennom hele levetiden. For
bestanddeler med begrenset levetid skal et utskiftningsprogram foreligge.
x Å opprettholde tilfredsstillende adkomst og inspeksjonsforhold.
x Å gjennomføre I&M&O aktiviteter uten å hindre trafikken
o Kjente feil skal ikke ha anledning til å utvikle seg til et nivå der utbedrende
arbeid vil føre til uforholdsmessige opphold i trafikken
x Å gjennomføre I&M&O-aktiviteter under utskiftning eller reparasjon av
kritiske/sensitive elementer med begrenset forstyrrelse av trafikken

7.3.2 Mål
Målet for O&M-strategien er å så tidlig som mulig i prosjektet lage en detaljert strategi
som skal følges av i) I&M og ii) Operasjonsorganisasjonen gjennom hele rørbruens levetid.
Ingeniørmessige designvalg har innvirkning på krav til materialer, adkomst, helse og
sikkerhet, miljømessige forhold, inspeksjoner, vedlikehold og operasjoner.
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I&M Håndbok
Denne manualen utvikles gjennom både design- og byggefasen av prosjektet, og beskriver
inspeksjons- og vedlikeholdsarbeidet som skal gjøres på alle konstruksjonselementene
rørbruen består av. Den inneholder og detaljerer I&M-aspektet, kategori, frekvens og
omfang for hvert konstruksjonselement.
Driftshåndbok
Denne manualen utvikles gjennom både design- og byggefasen av prosjektet, og beskriver
inspeksjons- og vedlikeholdsarbeidet som skal gjøres på alle utstyrselementene rørbruen
besitter. Den inneholder og detaljerer I&M-aspektet, kategori, frekvens og omfang for
hvert konstruksjonselement.
Disse håndbøkene vil utvikles etter hvert som prosjektet og byggingen går sin gang, og
etter hvert som nye samarbeidspartnere og interessenter deltar aktivt i realiseringen av
Sognefjordkryssingen.
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Risiko- og robusthetsvurdering

8.1

Formål og omfang av risikovurderingen
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Et uunnværlig krav til rørbruen er at sikkerheten er minst like god som ved andre
fjordkryssinger med bruer eller fjelltunneler. Dette oppnås best ved å bruke
veldokumenterte og anerkjente tekniske løsninger, konservative antakelser og strenge
dimensjoneringskrav. Hovedfokus er lagt på redundans og elementpålitelighet.
I de neste planleggings- og designfasene vil rørbruens levedyktighet, de marine
operasjonene, installeringen og byggemetodene bli verifisert ved hydroelastiske
modelltester, skalamodellforsøk, operasjonssimuleringer og andre avanserte
undersøkelser.
Allerede nå i starten av utviklingen er sikkerhet og relaterte aspekter en av
hoveddesignrammene. Selve konseptet har aldri før blitt brukt. Dimensjonene,
kompleksiteten, slankheten, sammenføyningene og de marine operasjonene går utover all
tidligere erfaring. Selv om hvert enkelt element og hver enkelt operasjon viser seg å
oppfylle krav til sikkerhet, kan farlige hendelsesforløp opptre dersom interaksjonen
elementene imellom ikke er tilfredsstillende forstått.
For å unngå dette har de største truslene mot rørbruen, tilhørende konsekvenser og
mulige mottiltak blitt identifisert, ref seksjon 8.7. Utover dette har en egen
trusselidentifikasjonsstudie (HAZID) blitt gjennomført, ref seksjon 8.3 nedenfor. HAZID er
en anerkjent teknikk for identifikasjon og evaluering av betydelige trusler i form av årsak,
konsekvenser, mulig eskalering, risikoreduserende tiltak og en rangering av sannsynlighet
og konsekvenser. Dette ble utført som en workshop med prominente uavhengige
eksperter i alle relevante fagfelter og i pålitelighetsanalyse.
HAZID-studien avdekket ingen farer som truer den tekniske gjennomførbarheten til
konseptet. Det ble fastslått at konseptet er egnet til videre utvikling.

8.2

Prosess

Den foreslåtte risikohåndteringsmetodikken for neste fase i designprosessen er illustrert i
Figur 8-1. Den inkluderer de avgjørende elementene for en systematisk tilnærming til
risikohåndtering, identifikasjon, vurdering, kontroll, overvåkning og revurdering.
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Figur 8-1: Prosjektets risikohåndteringsprosess

8.3

Risikoidentifikasjon

Utfyllende metoder vil bli brukt for å lage en omfattende liste med diskre risikoer og
usikkerheter. Risikoidentifikasjonsmetoden vil inkludere:
x Risikoregisterrevurdering: Prosjektets eksisterende risikoregister vil revurderes.
Det vil også risikoer identifisert ved sammenlignbare prosjekter.
x Intervjuer: Eksperter vil bli spurt om å identifisere risikoer innenfor sine fagfelter
og ansvarsområder.
x Workshops
x Kontinuerlige revurderinger: Alle prosjektteammedlemmer vil bli oppfordret til å
være oppmerksomme på risiko underveis i utviklingen av prosjektet.

Risikooversikten og robusthetsoversikten, henholdsvis i seksjon 8.7 og 0 nedenfor,
oppsummerer farene som muligens kan true prosjektet i både de midlertidige og den
endelige fasen. Planlagt håndtering og iboende utfordringer er også tatt med.

8.4

HAZID

Prosjektets risikovurdering suppleres av en HAZID utført av et ekspertteam som er
uavhengig av designteamet.
HAZID-studien avdekket ingen farer som truer den tekniske gjennomførbarheten til
rørbrukonseptet og det ble fastslått at det er egnet til videre utvikling.
Foreslåtte hovedområder for forbedring:
x Flere og bedre miljødata
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Hydrodynamiske parametere for høye Reynoldsnummer.
Økte tunnelrørdimensjoner ved landfestene
Bedre beskrivelser av de mekaniske systemene
Bedre beskrivelser av personaladkomst under sammenføyningsoperasjonen
Bedre illustrasjoner

Disse punktene har blitt vurdert i de endelige fasene av konseptutviklingen.

8.5

Redundans og pålitelighet

Konstruksjonsmessig redundans og pålitelighet er essensielle for kryssingens
funksjonalitet og for brukernes sikkerhet. Kvalitative metoder vil brukes for å analysere og
rangere konseptet. De foreslåtte metodene inkluderer:
x Ekspertanalyse
x Bruddmoder og effektanalyse
x Fare- og operasjonsanalyse (HAZID)

Bruk av disse metodene vil: i) nyttiggjøre teamets erfaring og kunnskaper; ii) gi forståelse
for årsaker til og konsekvenser av brudd i systemets enkeltkomponenter; iii) gi et grunnlag
som senere kvantitative analyser kan bygges på, som del av en RAMS-analyse.

8.6

Sikkerhet

Et påviselig høyt driftssikkerhetsnivå for kryssingen er avgjørende for godtagelse og
langsiktig suksess. Derfor vil en detaljert sikkerhetsanalyse være del av grunnlaget for valg
av foretrukket konsept. Kryssingens sikkerhet kan deles inn i flere viktige punkter:
x Konstruksjonsmessig sikkerhet
x Brannsikkerhet
x Sikring
x Trafikksikkerhet
x Tunnelsikkerhet
x Sjøfartssikkerhet
x Farlig gods

Tilgang til nødetatene og deres ressurser er også viktig for kryssingens sikkerhet. For å
kvantifisere graden av sikkerhet for de forskjellige konseptene foreslås deterministisk
scenarioanalyse.
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8.7

Risikoregister

Denne seksjonen presenterer risikoer som kan sette prosjektet i fare under
bygging/installasjon og drift, sammen med mulige tiltak.
Kompleksiteten av håndteringen for hver risiko blir vurdert og fargekodet etter følgende
skala:
Ikke relevant eller motvirket av simple eller
trivielle tiltak.
Håndteres med anerkjente metoder.

Håndteres med metoder som må verifiseres
ved avansert teoretisk eller eksperimentell
analyse.

Det anses som usannsynlig å unngå risikoen
ved hjelp av fornuftige tiltak.
Konseptet er ikke utsatt for risikoer i den røde kategorien, hvilket ville gjort konseptet
uegnet for videre utvikling.

8.7.1 Risiko for skade under byggefasen
Tabell 8-1 viser de risikoene for byggefasen som kom frem under HAZID.
Tabell 8-1: Risikoregister for skade under byggefasen

Risiko

Grunnstøt under transport av
seksjoner eller strenger.

Risikohåndtering
Omfattende batymetrisk kartlegging av hele
transportruten, med toleranser for avvik. Mulige
hindringer fjernes.

Feilbetjening eller svikt av lensings- Redundant system (3 x 50 %). Høykvalitetsutstyr.
Strenge prosedyrer. Dyktige operatører.
og ballastsystem.
Feilbetjening eller svikt av vinsj- og
kabelsystem.

Revision 02

Redundant system (3 x 50 %). Høykvalitetsutstyr.
Strenge prosedyrer. Dyktige operatører. Kraft- og
forskyvningsovervåking.

7BRisiko- og robusthetsvurdering

Risiko

99

Risikohåndtering

Bruk nye taubåter i god stand. Redundante
systemer. Strenge prosedyrer basert på
omfattende analyser og konservative betingelser.
Behørig vurdering av varierende
Feilbetjening eller svikt av taubåter.
strømningsretninger. Dyktige operatører med
simulatortrening. Kraft- og
forskyvningsovervåkning. Strenge systemer for
organisering og kommunikasjon.
Hydroelastiske bevegelser,
virvelinduserte vibrasjoner (VIV) og
galoppering av frittflytende
tunnelrør.

Frittflytende seksjoner vil være utsatt for VIV, men
tunnelrørene er fleksible og den komplette
rørbruen bør være designet for å tåle de gjeldende
bevegelsene, som er moderate.

Optimalisering av design og utførelse av
sammenføyninger og midlertidige koblinger.
Sammenføyning av seksjoner.
Design og metoder skal dokumenteres ved
omfattende analyser, strenge prosedyrer og
skalamodelltester.
Liten sannsynlighet, gitt riktig bruk av taubåter og
Statisk overbelastning av tunnelrør.
vinsjer.
Unøyaktig posisjonering og
dimensjonsavvik mellom streng og
landfesteelementer. Bevegelse i
sammenføyninger etter støpning,
men før forspenning.

Tilpasset og redundant system av vinsjer og
taubåter for manøvrering av strengen. Endelig
posisjon sikres av male/female pluggfeste. Strenge
prosedyrer. Fullstendig operasjon innenfor et
fastsatt værvindu.

Lekkasje, innstrømming og mulig
forlis av tunnelrør eller pongtong.

Riktig design og utførelse av alle
konstruksjonselementer. Tilstrekkelig og
redundant lensings- og ballasteringskapasitet.

Forsinkelser inn i årstid med dårlig
vær.

Marine operasjoner,
konstruksjonens respons og
metoder for korrekt posisjonering
av landfesteelementer.
Mangel på miljødata, bølger,
strømning, vind

Behørig tidsplanlegging med fornuftige marginer.
Kvalitet og redundans på alt utstyr og systemer for
å unngå havari. Identifisering av skjermede bukter
til beskyttelse av seksjoner under uventede
stormer. Dimensjoner rørbruen og seksjonene for
en vinterstorm som ulykkeslasttilfelle.
Omfattende geologiske og geotekniske
undersøkelser. Optimalisering av
landfesteelementene med hensyn til stivhet og
styrke. Detaljert planlegging av operasjoner.
Datainnsamling og behandling.
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8.7.2 Risiko for skade under driftsfasen
Tabell 8-2 viser de risikoene for driftsfasen som kom frem under HAZID.
Tabell 8-2: Risikoregister for skade under driftsfasen

Risiko

Risikohåndtering

Skipsstøt mot tunnelrør

Sørg for tilstrekkelig dypgang.

Overbelastning av pongtonger

U-båtstøt mot tunnelrør.

Fallende objekter, slepende
kjettinger eller wire.

Brann

Eksplosjon

Krigshandlinger, sabotasje og
terrorisme

Tap av oksygentilførsel
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Pongtongene vil designes på en slik måte at brudd
ikke vil føre til svekkelse av eller lekkasje i
tunnelrørene. Rørbruen vil designes slik at den kan
tåle tap av en hvilken som helst pongtong. Den vil
også ha så stor styrke at den ikke vil svekkes av
normale miljølaster eller skipsstøt fra små skip.
Liten sannsynlighet. Dersom sannsynligheten øker i
fremtiden bør rørbruen utstyres med akustisk
varsling.
Liten sannsynlighet for objekter større enn
skipsanker. Kan dimensjoneres for. Dersom saging
av tverrsnittet av en slepende kjetting er mulig kan
tunnelrørenes oversider beskyttes av stålplater.
Tunnelrørene vil lages med tilstrekkelig
bestandighet til å tåle en dimensjonerende brann.
Rømningsveier og tilfluktsrom vil være tilgjengelige.
Ventilasjonssystem designet for ulykkesbranner.
Gode slukkingssystemer. Mulig begrensning på
fraktgods.
Tunnelrørene vil ha ringforspenning som tar opp det
indre overtrykket fra en eksplosjonsartet brann.
Transport av eksplosive stoffer bør vurderes
forbydd.
Rørbruen er utstyrt med flere rømningsveier enn
andre lange bruer. Den er også utstyrt med pumper
for å motvirke rimelige innstrømninger av vann.
Generelt er ikke risikoen større enn for andre bruer,
dvs godtatt av samfunnet.
Ventilasjonssystem og sensorer med automatiske
signaler for å nekte biler adgang til giftige områder.
Transport av giftige gasser begrenses.
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Risikohåndtering

Rørbruen skal ha systemer for justering av effektiv
vekt. Rørlinjer fra rørbruen til fjorden skal heves
over høyeste eksterne vannivå. Systemene skal
Feilbetjening eller svikt av lensingsvære pålitelige, redundante og kun bli operert av
og ballastsystem
dyktige profesjonelle. Rørbruen skal dimensjoneres
for et ulykkeslasttilfelle som tilsvarer svikt med et
spesifisert sannsynlighetsnivå.
Rørbruen skal ha et pålitelig vektkontrollsystem. Det
Feilbetjening eller svikt av
vil bli dimensjonert for overlast som et
vektkontroll
ulykkeslasttilfelle.
Pongtongen vil være inndelt i flere kammer med
vanntette skott. Flyteevne og stabilitet vil sjekkes
med 1-2 kammer oversvømt. Lensingssystemer med
Vannfylling av pongtong
tilstrekkelig kapasitet vil installeres.
Kollisjonssonene vil være fendret, og det vil ikke
være noen direkte koblinger mellom noen av
kamrene og fjorden.
Instrumentering for å overvåke mulige
vanninnstrømninger. Redundante ballast- og
lensesystemer med tilstrekkelig kapasitet til å
Lekkasje inn i tunnelrøret
tømme tunnelen og stoppe vanninnstrømming fra
fjelltunnelen. Siving av vann gjennom
sammenføyninger og lignende forsegles med epoxy.
Dimensjoner for å overleve delvis vannfylling.
Det antas at konstruksjonen bestanddeler fabrikkert
på land har tilstrekkelig kapasitet basert på
hensiktsmessige lasttilfeller, materialer,
dimensjonering, oppbygging og kvalitetssystemer.
Overbelastningsrisikoen under transport,
Delvis overbelastning av tunnelrør
sammenføyning, nedsenking og andre operasjoner i
og pongtonger.
flytende tilstand, unngås ved analyser av dynamisk
oppførsel og krefter. Trygg manøvrering og
gjennomføring av kritiske operasjoner må ivaretas
ved tilstrekkelig planlegging og veldokumenterte
prosedyrer.

Utmatting og stabilitetssvikt.

Betongseksjonene er forspente for å unngå åpning
og lukking av sprekker. Oppfylles dette ansees ikke
betongkonstruksjoner som utmattingutsatte.
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Risiko

Korrosjon

Forringelse av betong

Jordskjelv

Bølger generert av jordskred
Indre undervannsbølger
Uønsket hydroelastisk oppførsel:
Virvelavløsning, galoppering, etc

Risikohåndtering
Korrosjon unngås ved å bruke anerkjente metoder.
Det vil si katodisk beskyttelse (anoder eller påsatt
strøm), stålbelegg, korrosjonstoleranse, flame
spread alumnia. Regelmessige tykkelsesmålinger,
inspeksjoner og vedlikehold av
beskyttelsessystemene.
Forringelse av betongen unngås ved riktig valg av
sement, tilsetninger og tilslag for å oppnå lav
permeabilitet. Flygeaske og kvarts er viktige
ingredienser. Betongen i skvalpesonen trenger
spesiell oppmerksomhet. Epoxymembran kan
brukes om nødvendig. Regelmessige inspeksjoner
for å undersøke kloridpenetrasjonen, og muligens
elektrokjemiske undersøkelser.
Seismisk aktivitet med 10 000 års returperiode er
moderat i området, omtrent 3 m/s2. Kan
dimensjoneres for.
Konstruksjonen kan dimensjoneres for jordskred
definert av SINTEF
Teoretiske og eksperimentelle undersøkelser tilsier
at indre bølger ikke er en betydelig fare
Hydrodynamiske parametere undersøkes ved fysisk
og numerisk modellering. Rørbrua dimensjoneres
for å unngå cross flow vibrasjoner.

Mangel på miljødata

Datainnsamling og behandling.

Dynamisk respons på samtidige
bølger og strømning

Modelltester utført av Veritec antyder overdreven
respons for saktevarierende krefter forårsaket av
samtidige bølger og strømning. Det ansees som
sannsynlig at denne effekten forårsakes av
utilsiktede variasjoner i den sakte strømningen i
testingen. Denne effekten bør uansett undersøkes
nærmere.

Ekstreme tidevannsnivåer
forårsaket av en kombinasjon av
astronomisk tidevann, strømning,
vind, lavtrykk og drivhuseffekten

Juster ballastering.

Behov for utskiftning av elementer

Adkomst, redundans.
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Usikre jordsmonn- eller
grunnfjellsbetingelser og
landfesteforvitring

Omfattende geologiske og geotekniske
undersøkelser. Riktig valg av landfestbeliggenhet.
Hensiktsmessig landfestedesign.
Fjellinnsprøytninger for forbedringa av styrke og
vanntetthet.
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8.8

Robustness

Robustheten er evaluert som anmodet i Rammer for gjennomføring av dialog og
etterfølgende konkurranse, Particular biddig rules cl. 7.3.C.
Robusthet forstås som:
1)
I driftsfasen: Eksisterende konstruksjoners evne til å motstå belastninger utover
det som det er direkte dimensjonert for.
2)
I designfasen: Designkonseptets fleksibilitet til å bli tilpasset et vidt spekter av
bruksområder.
I Tabell 8-3 blir rørbruens robusthet evaluert basert på begge tolkningene.
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Tabell 8-3: Evaluering av robusthet

Endring av
omstendigheter

Hindring eller forsinkelse
av drift forårsaket av ytre
støt.

Tap av oppdrift pga
konstruksjonsmangler

Endrede krav til seilløpet:
beliggenhet, bredde,
høyde og dybde

Endring i trafikkvolum,
eller krav til design og
bruk av kjørebanen.

Endringer i geologiske
eller geotekniske forhold
under havoverflaten

Anvendelse for andre
fjordkryssinger

Konsekvens
Skipsstøt: Tunnelrørets overside er under kjøldybde.
Pongtonger har weak link-løsning som gjør at de kan støtes løs
fra tunnelen uten å svekke tunnelrørene. Konstruksjonen
dimensjonert slik at den tåler tap av en pongtong.
Skipsanker: Et skipsanker kan ikke sette seg fast i en
konstruksjon som består av glatte sylindere med stor radius.
Vind: Nedsenkede konstruksjoner er ikke utsatt for vind.
Strømning og bølger: Konstruksjonen befinner seg på dypt
vann og er i liten grad utsatt for bølger og strømning. Bølger
og strømning tatt i betrakting er konstruksjonen
overdimensjonert og kan motstå tøffere miljø selv om dette
introduseres i driftsfasen. Konseptet kan i designfasen
tilpasses for å motstå miljøpåkjenningene i alle norske fjorder.
Konstruksjonen kan i designfasen få redundante lense- og
ballastsystem med ønsket kapasitet. Dersom kravene blir
skjerpet i driftsfasen kan det installeres flere pumper.
Beliggenhet: I designfasen kan seilløpet plasseres hvor som
helst. Ettersom pongtongsystemet er designet for å være
tilstrekkelig med en manglende pongtong, kan beliggenheten
også endres i driftsfasen.
Bredde: I designfasen kan bredden økes betydelig utover
400 m.
Høyde: Ingen begrensning.
Dybde: De største skipene som seiler i norske fjorder har
moderat dypgang. Behov for mer enn 20 m er meget lite
sannsynlig, men en økning til 30-40 m vil være uproblematisk.
Det er to kjørefelter i hver retning, som gir en kapasitet på
15 000 ÅDT, som er rikelig. Dersom begge filer i en retning er
stengt, kan små og mellomstore kjøretøyer overføres til det
andre tunnelrøret. I designfasen kan kjørebanen enkelt
endres, om nødvendig ved å øke rørdiameteren.
Rørbruen er koblet til fjelltunneler i begge ender, dersom det,
basert på omfattende undersøkelser, viser seg at grunnfjellet
er uegnet, bør en endring av beliggenhet vurderes. Alternative
beliggenheter kan føre til lengre bruspenn, men dette antas å
medføre tekniske problemer.
Den valgte kryssingen er vurdert som blant de mest krevende
utenfor havbølgers rekkevidde. Altså er konseptet anvendelig
for alle skjermede fjorder. For kryssinger lengre ute i fjorder
eller i havgapet, krever bruk av dette konseptet grundige
stedsspesifikke undersøkelser.
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9

Brukbarhet for andre kryssinger

Her evalueres bruk av dagens konsept, som beskrevet for Sognefjorden, ved andre
kryssinger. Flere av de viktigste parameternes innvirkning på designet blir forklart.

9.1

Design parametre

9.1.1 Kryssingslengde
Kryssingens lengde er en nøkkelparameter, og er viktig for flesteparten av
designbegrensningene. Flere viktige nøkkelparametere styres av lengden:
x Rørbrustivhet
x Konstruksjonens slankhet
x Egenfrekvenser
x Konstruksjonens kapasitet

Dette gjelder hovedsakelig i svai-retningen. For hiv er stivheten bestemt av avstanden
mellom pongtongene og deres vannplanareal.
Stivheten i svai kan justeres ved å endre rørtverrsnittet og/eller endre avstanden mellom
tunnelrørene for forskjellige spennlengder.

9.1.2 Strømnings-, bølge- og vindforhold
Strømning
Strømning er hovedparameteren for dagen design. In-line virvelinduserte vibrasjoner
forårsaket av strømning gir de største lasteffektene på rørbruen. Cross-flow VIV gir høyere
amplituder, og må derfor unngås. Responsmodellen for VIV-bevegelser er vist i Figur 9-1,
tatt fra DNV-RP-F105.

Figur 9-1: VIV responsamplituder for in-line og cross-flow bevegelser
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Som vist begynner in-line VIV ved redusert hastighet 1, mens cross-flow VIV begynner ved
redusert hastighet 2. Hovedvekten ligger på å oppnå en egenfrekvens for første hivmode
for å unngå cross-flow bevegelser. Studien av Sognefjorden viser at in-line VIV kan
håndteres ved å forsterke rørbruen lokalt inn mot landfestene.
For å unngå cross-flow VIV må den reduserte hastigheten endres. Dette gjøres ved å
justere egenfrekvensen, som igjen gjøres ved å justere geometri og pongtongavstand.
Det vil være viktig å utføre nøyaktige strømningsmålinger på flere dybder ved
kryssingsstedet, for å ha kontroll på den reduserte hastigheten som gir VIV.
Bølger
Ved design for Sognefjorden har bølgeresponsen vært liten sammenlignet med responsen
på lasteffekter forårsaket av strømning. Likevel kan det for andre kryssinger være
bølgelaster som er dimensjonerende. For mindre skjermede kryssinger kan størrelsen på
dønningene som når inn til rørbruen være langt større, og bli en viktig designparameter.
Bølgedriftseffekter kan også bli viktige i røffere sjøtilstander.
Vind
Vindlaster er uvesentlige for konseptet, fordi det utsatte arealet er svært lite og
vindeffektene derfor blir neglisjerbare sammenlignet med bølge- og strømningseffekter.

9.1.3 Skipstrafikk
Konseptet er fleksibelt med tanke på plassering av seilløpet. Pongtongene kan
omorganiseres for å passe til behovene. Dagens konsept har et 400 m bredt seilløp med
en dybde på 20 m, som bør være tilstrekkelig for de fleste fjordkryssinger. Om nødvendig,
er dybder større enn 20 m er mulig. Det er ingen begrensninger på høyden av seilløpet.
Weak link-designet av skaftene gjør rørbruen redundant overfor alvorlige skipsstøtslaster.
Ved en kollisjon blir ikke tunnelrørene utsatt for skade, og konstruksjonen vil forbli intakt,
selv om en av pongtongene løsner under en kollisjon.

9.1.4 Veitrafikk
Trafikklastene er neglisjerbare sammenlignet med miljølastene. Dagens design for
Sognefjorden muliggjør to kjørefelter i hver retning. Vedlikehold i ett av tunnelrørene kan
derfor enkelt utføres ved å omdirigere trafikken til det andre tunnelrøret. For kortere
spenn med tilstrekkelig lave trafikkmengder kan et enket tunnelrør benyttes.
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9.1.5 Geologiske forhold ved landfester
De geologiske forholdene ved landfestene er viktige. Rørbruen krever en stiv forbindelse
ved landfestet som kan overføre både aksialkraft og moment til grunnfjellet. Det er også
et krav at de geologiske forholdene tillater boring av tunneler ned til 20 til 30 m under
havoverflaten i begge ender av rørbruen.
Landfestestedets batymetri er også viktig. En bratt bergvegg vil minske mengden
forberedningsarbeid som skal til for å få en "ren" overgang for rørbruen og kreftene inn i
grunnfjellet.
Fjordbunnsforholdene er ikke relevante for dagens konsept, ettersom rørbruen kun er
forankret ved landfestene og ikke er avhengig av bunnforankring.

9.2

Gjennomførbarhet for andre fjordkryssinger langs
E39

I det følgende vurderes bruk av konseptet ved andre kryssinger som er del av "Ferjefri
E39"-prosjektet. Ingen spesielle data eller miljøbetingelser er gitt for de gjenværende
kryssingene, så samme betingelser som for Sognefjorden er brukt, bortsett fra
kryssingslengde og fjorddybde. Det har ikke blitt gjort detaljerte beregninger for å
verifisere evalueringen av bruk ved de andre kryssingene.
Figur 9-2 viser de forskjellige kryssingene med tilhørende lengde og fjorddybde. Lengden
varierer fra 1.6 km til 7.5 km, mens dybden varierer fra 200 m til 1300 m.
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Figur 9-2: Kryssingslengde og dybde ved alle kryssingene som inngår I Ferjefri E39

Rørbrukonseptet ansees som anvendelig for alle kryssingene, men noen endringer
introduseres for å tilpasse løsningen til de forskjellige spennlengdene og fjorddybdene.
Endringene består hovedsakelig i forankring til fjordbunnen for grunnere kryssinger
(< 500 m), bruk av enkle rør for korte kryssinger (< 2500 m) og en kombinasjon av disse.
I Tabell 9-1 er konseptet for Sognefjorden vurdert for hver av de andre kryssingene.
Tabell 9-1: Gjennomførbarhet for hver av E39 kryssingene

Lengde Dybde Gjennomførbart
Foreslått endring
[m]
[m]
konsept
Rette rør med
Boknafjorden 7500 360
Nei
forankring til
fjordbunnen
Kryssing

Endringens årsak
Stor lengde og
grunt vann.

Bjørnafjorden 5000

600

Ja

Ingen*

Kryssingens
lengde

Sognefjorden 3600

1300

Ja

-

-

Storfjordbrua 3100

450

Ja

Ingen*
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Voldafjorden

Halsafjorden

Nordfjorden

2500

2000

600

200

Ja

Ja

1800

200

Ja

Moldefjorden 1600

480

Ja

Ingen*
Enkelt rett rør med
forankring til
fjordbunnen.
Enkelt buet rør med
endeforankring.
Enkelt rett rør med
forankring til
fjordbunnen.
Enkelt buet rør med
endeforankring.
Enkelt rett rør med
forankring til
fjordbunnen.
Enkelt buet rør med
endeforankring.

Relativt liten
lengde og brunt
vann.

Relativt liten
lengde og brunt
vann.

Relativt liten
lengde og brunt
vann.

*Ingen: Rørbru som foreslått for Sognefjorden ansees som det mest relevante konseptet.
Justering av tverrsnitt, avstand mellom tunnelrør, avstand mellom pongtonger, kurvatur,
etc. vil være nødvendig for å optimalisere konstruksjonen for variasjoner i lokale forhold.
Lengden av boknafjordkryssingen gjør dagen konsept uegnet. Sideveis forankring til
fjordbunnen vil være nødvendig for å kontrollere horisontale krefter og bevegelser. En rett
enkelt- eller dobbeltrørtverrsnitt med fjordbunnsforankring vurderes som det mest
relevante for Boknafjorden.
Konseptet, slik som beskrevet for Sognefjorden, er anvendelig for Bjørnafjorden,
Voldafjorden og Storfjorden. Relativt lange spenn over dype fjorder gjør at buede doble
rørtverrsnitt med endeforankring og pongtonger er den mest relevante løsningen.
Nordfjorden, Moldefjorden og Halsafjorden er relativt korte kryssinger over grunne
fjorder. Rørbruløsningen er anvendelig, men enkle, rette tunnelrør med forankring til
fjordbunnen vurderes som den beste løsningen. Et enkelt rør i bue med pongtonger og
endeforankring kan også være en løsning.

Revision 02

9BAnbefalinger for videre arbeid

111

10 Anbefalinger for videre arbeid
Resultatet av mulighetsstudien er et rørbrukonsept som har vist seg å være en levedyktig
og teknisk gjennomførbart kryssingsløsning. Det utviklede konseptet er også robust og
fleksibelt i forhold til de grensebetingelsene som er satt som basis for studiet. Studiet har
også avdekket usikkerheter, hovedsakelig knyttet til beregning av dynamisk lastrespons. I
dagens design har dette blitt kompensert for ved konservative antagelser eller
dimensjonering. Å ta tak i disse usikkerhetene vil kunne gi et mye bedre grunnlag for nye
kryssingsstudier.
Anbefalinger for videre arbeid, med sikte på å eliminere de dominerende usikkerhetene
ved det opprinnelige designet, presenteres i det følgende.

10.1 Foreslåtte aktiviteter
10.1.1 Analyseprogrammer
I løpet av denne mulighetsstudien har et sett med regnemetoder for 1. og 2. ordens
respons blitt utviklet av Reinertsen Olav Olsen Gruppen (RE-OO). Disse har blitt brukt på
tidligere tester utført av Marintek, og resulterte i visse avvik som trenger nøyere avklaring.
Det foreslås å gå nøyere inn i testene og undersøke rådataene, for å finne ut om
postpressesseringen av testdataene kan forbedres. Programmet utviklet av Marinteks
ekspertgruppe på dynamikk i 1996 bør også vurderes, men dette programmet er kun
gjeldende for et enkelt tunnelrør. Arbeidet inkluderer også nødvendige endringer av
eksisterende Mathcad-baserte analyseprogrammer for 1. og 2. ordens respons.

10.1.2 Estimat av viskøs demping
For 2. ordens saktevarierende respons er demping en viktig parameter. Et viktig bidrag til
dempingen er fagverkselementene mellom tunnelrørene. Målet er en teoretisk modell for
beregning av den viskøse dempingen.
Eksisterende eksperimentelle data kombinert med tidligere beregninger av viskøs
demping skal ligge som grunnlag for beregningene. Arbeidet omfatter etablering av
dempingsmodell for den doble rørbruen, evaluering av de viktigste bidragene,
skalaeffekter for vurdering av testresultater, effekten av strømning og bidraget fra viskøs
demping i forhold til andre bidrag.
Forbered 2D-tester av VIV og galoppering
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I den gjeldende mulighetsstudien er rørbruens VIV-respons basert på DNV-RP-F105 (2006),
som er gyldig for enkle rørledninger i undersjøisk bruk. Lite arbeid har blitt gjort på
oppførsel av flerrørstverrsnitt. Det foreslås å utvikle et testprogram for videre utforsking.
Problematikk rundt grupperte rør finnes også for rørledninger med frie spenn i olje- og
gassindustrien. Det er et mål å innlemme oljeselskaper, som Statoil, ConocoPhillips, BP
and Shell, i et samarbeidsprosjekt rundt VIV og galoppering. RE-OO har vert i kontakt med
Statoil, som har vist interesse. Reinertsen har også blitt tildelt tilskudd fra Norsk
Forskningsråd til testing av sitt kunstig havbunn konsept, og planen er å samordne med
disse forsøkene. Det planlegges også å inkludere DNV for å følge deres prosedyrer for å
bruke testresultater til å utvikle retningslinjer for design, slik som det ble gjort for VIVtester på Ormen Lange.
Kommende aktivitet dekker planlegging av forsøk og koordinering med deltakere. For å
definere forsøksparameterne best mulig utføres beregninger basert på eksisterende
kunnskap. Her brukes erfaringen fra VIV-forsøkene fra Ormen Lange.
Det forutsees tester av tunnelseksjoner i tauingstank med skala 1:20 / 1:30,
sammenlignbart med tidligere tester av enkle rør. Modellseksjonen inkluderer
fagverkselementene mellom tunnelrørene, slik at viskøs demping også kan studeres.
Forberedelse av tenderdokumenter til leverandører til testene er inkludert.

10.1.3 2D-modelltesting
Dette arbeidet omfatter oppfølging av testene og nødvendig koordinasjon med selskapet
som utfører testene.
Resultatene fra testene tas inn i rørbrudesignet for VIV og galoppering for å bekrefte at
designet av den doble rørbruen er på konservativ side. Dersom oljeselskaper er
deltakende vil resultatene også brukes til å lage DNV-lignende retningslinjer for VIV og
galoppering av grupperte rør.
RE-OO har forhørt seg hos Marintek angående kostnadene ved å utføre tester i
tauingstanken. Det anslås at testing av den doble rørbruen, inkludert tester med
varierende senteravstand og forskjellige overflateruheter, vil ta to uker.
De forutsatte 2D-testene kan gjennomføres for ca. 300 000 kr, inkludert to uker i
tauingstanken og modellfabrikasjon. Oppfølging estimeres til omtrent 200 arbeidstimer.
Testingen av undervannsrørlinjer for oljeselskapene kommer i tillegg. Koordinasjon kan
muligens redusere kostnaden av tunneltestingen noe, men ikke mye. Hovedmålet med
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koordinering med oljeselskaper er å få et større datasett som basis for utviklingen av
retningslinjer.
Marintek har gitt uttrykk for ledig kapasitet for testingen sommeren 2013.

10.1.4 Testprogram for innsamling av miljødata
I dagens generelle mulighetsstudie er det strømning som er den dominerende
miljømessige lastparameteren. Grove strømningssimuleringer, og dermed konservative
karakteristiske strømningsdesigndata har redusert nøyaktigheten av beregningene av de
strømningsinduserte lasteffektene. For fremtidige studier vil det være avgjørende å oppnå
nøyaktige, kryssingsspesifikke simuleringer av strømningshastighet, retning og variasjon
med dybden. En realistisk 3D representasjon av strømningene i fjorden vil kreve målinger
over alle årstidene med sett av akustiske Doppler strømningsprofilmålere. Disse
målingene bør suppleres med strømningsmålere for kartlegging av sideveis
strømningsvariasjon. Et program for strømningsmålinger bør utarbeides med sikte på å
starte målingene tidlig i planleggingsfasen.
Som regel oppnås tilstrekkelige bølgekarakteristikker ved hjelp av numeriske simuleringer
(for eksempel StWave). Bøyemålinger vil være nødvendig for å verifisere bølgeanalysene,
særlig med hensyn til bølgebrytning. Forsøksprogrammet bør også vurdere innsamling av
statistiske tidevannsdata, så vel som målinger av lagdeling og variasjon av vanntetthet og
temperatur.
Arbeidet bør omfatte planlegging av datainnsamling og simuleringer/analyser, og
spesifisering av krav til utdata.
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