
 

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

 
 
 
 

FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN 
 

FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bergen, 08.02.2008 
 
 

Utarbeidet av : 
 

Opticonsult AS 
 
 

 
 



 

Fastlandsambandet_Sotra-Bergen_Forprosjekt_konstruksjoner.DOC 

RAPPORT  Nr.: 

6375  -  B  -  R  -  001  -  01 
 

DATO: 

08.02.2008 
 

 

      

01 08.02.08 Forprosjektrapport OME BH BH 

REV. REV. DATO STATUS AV KONTROLL GODKJENT 

 

Rapport tittel: 

 

FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN 

FORPROSJEKT KONSTRUKSJONER 

Faggruppe / Avdeling: 

 

BYGG-ANLEGG. 
 

Andre dokumenter: 

 
Ingen. 
 

Sted: 

 

Sotra/Bergen 
 

Forfatter(e): 

 

Odd M. Eidsheim 

Bjørn Hammer 
 

Antall sider: 

 

40 

Oppdragsgiver: 

 

Statens vegvesen Region Vest 
 

Oppdragsgivers representant: 

 

Rolf Nordeide 

 

Nøkkelord: 

 

• Nytt 4-felts vegsamband Sotra – Bergen 

 

• Alternativer traseer 

 

• Forprosjekt konstruksjoner 

 

• Kostnadsoverslag 

 

 

OPTICONSULT AS  

Bergen, 08.02.2008 

 

 

Kundeteamleder       Saksbehandler 

 

 

 

-------------------------      ------------------------- 

Bjørn Hammer         Odd M. Eidsheim 

 



 

Fastlandsambandet_Sotra-Bergen_Forprosjekt_konstruksjoner.DOC 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 

1 INNLEDNING. ...............................................................................................................................3 

2 ALTERNATIVE TRASEER. ..........................................................................................................4 

2.1 Parsell Kolltveit – Arefjord.................................................................................................5 
2.2 Parsell  Arefjord – Storavatnet/Ringveg Vest...................................................................6 
2.3 Straume – Ytrebygda (søndre korridor). ..........................................................................7 

3 OVERSIKT OVER KONSTRUKSJONER.....................................................................................7 

3.1 Parsell Kolltveit - Arefjord. ................................................................................................7 
3.2 Parsell  Arefjord – Storavatnet/Ringveg Vest...................................................................8 
3.3 Straume – Ytrebygda (søndre korridor). ..........................................................................8 

4 KONSTRUKSJONER KOLLTVEIT – AREFJORD.......................................................................9 

4.1 Bru over Bildøystraumen, Alt. C101, C102, D101, E1 og E2 (Tegn. K101).....................9 
4.2 Bru over Straumsundet sør, Alt. C101 (Tegn. K102) .....................................................11 
4.3 Bru over Straumsundet nord, Alt. C102 (Tegn. K103) ...................................................12 
4.4 Betongtunnel Straume, Alt. C102 (Tegn. K104) .............................................................14 
4.5 Senketunnel i Straumsundet, Alt. D101 (Tegn. K105) ...................................................15 

5 KONSTRUKSJONER AREFJORD – STORAVATNET/RINGVEG VEST...................................16 

5.1 Bru over Arefjord, Alt. C7 og D7 (Tegn. K111) ...............................................................16 
5.2 Bru over Mustadvatnet, Alt. C7 (Tegn. K112).................................................................17 
5.3 Bru over Arefjord, Alt. C8 og C11 (Tegn. K113) .............................................................18 
5.4 Viadukt Drotningsvik nord, Alt. C8 (Tegn. K114) ...........................................................20 
5.5 Kulvert Arefjord, Alt. C9 (Tegn. K115) ............................................................................21 
5.6 Viadukt Drotningsvik nord, Alt. C9 (Tegn. K116) ...........................................................21 
5.7 Viadukt Breivikskiftet, Alt. C9 (Tegn. K117) ...................................................................23 
5.8 Viadukt Kipledalen, Alt. C9 (Tegn. K118)........................................................................24 
5.9 Bru over Arefjord, Alt. D1 (Tegn. K119)..........................................................................25 
5.10 Bru over Arefjord, Alt. D8 (Tegn. K120)..........................................................................27 

6 KONSTRUKSJONER OVER FJELLVASSDRAGET..................................................................29 

6.1 Viadukt ved Litlepollen, Alt. E1 (Tegn. K121).................................................................29 
6.2 Bru ved Eidesvatnet, Alt. E1 (Tegn. K122) .....................................................................30 

7 KOSTNADSOVERSLAG. ...........................................................................................................32 

7.1 Generelt ............................................................................................................................32 
7.2 Enhetspriser for ulike brutyper fra ”Brupriser” .............................................................32 
7.3 Enhetspriser benyttet i forprosjektet..............................................................................38 
7,4 Kostnadsoverslag konstruksjoner Kolltveit – Arefjord .................................................39 
7.5 Kostnadsoverslag konstruksjoner Arefjord – Storavatnet/Ringveg Vest ....................40 
7.6 Kostnadsoverslag konstruksjoner Søndre korridor......................................................41 

 
 
VEDLEGG: 
 
TEGNINGSLISTE  
 
A. OVERSIKTSTEGNINGER FRA STATENS VEGVESEN 
B. KONSTRUKSJONSTEGNINGER FRA OPTICONSULT 

 



STATENS VEGVESEN 
FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN   
Forprosjekt konstruksjoner Side 3  

 

Fastlandsambandet_Sotra-Bergen_Forprosjekt_konstruksjoner.DOC 
 

 
1 INNLEDNING. 

 
Det skal bygges nytt 4-felts vegsamband mellom Sotra og Bergen. 
 
I forbindelse med framlegg til kommunedelplan for fastlandsambandet Sotra - Bergen har 
Opticonsult AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å utarbeide forprosjekt for nye 
konstruksjoner mellom Kolltveit og Sotrabrua og mellom Sotrabrua og Storavatnet. Oppdraget 
omfatter dessuten to bruer over Fjellvassdraget vest for Fjell gard for alternativ 
fastlandsforbindelse med undersjøisk tunnel til Bergen sør (Ytrebygda). 
 
Det er utarbeidet et eget forprosjekt for ny bruforbindelse mellom fastlandet og Litle-Sotra. 
Denne brua er derfor ikke omhandlet her. 
 
Forprosjektet beskriver bruløsninger for ulike traseer med kostnadsoverslag. Det er lagt vekt på 
å finne optimale konstruksjonsløsninger for de ulike alternativene. 
 
Tunneler, kryssløsninger og underganger er ikke medtatt i dette forprosjektet. Lokalveger er 
heller ikke omhandlet. 
 
Krav til nøyaktighet på kostnadsregningen er +/-15%. Kostnadsregningen er basert på 
enhetspriser pr. m

2
 bru for tilsvarende brutyper gitt i Statens vegvesens database ”Brupriser”. 

Prisene i databasen er beregnet gjennomsnitt for 3-5 anbud pr. bru.  
 
Kostnadsoverslagene er entreprisekostnader eks. MVA med prisnivå år 2006. Kostnader for 
merverdiavgift, planlegging, grunnerverv og byggeledelse er ikke inkludert i 
kostnadsoverslagene. 
 
 
I forprosjektfasen har følgende deltatt: 
 
 
Statens vegvesen: Terje Faanes 
 Rolf Nordeide 
 
  
Opticonsult AS : Bjørn Hammer 
 Steinar Samnøy 
 Odd M. Eidsheim 
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2 ALTERNATIVE TRASEER. 
 

Traseene for fastlandsambandet Sotra – Bergen ligger i hovedsak i eksisterende korridor Sotra 
– Bergen vest. For fastlandsforbindelse i eksisterende korridor er traseene delt opp i parsellene 
Kolltveit - Arefjord og Arefjord – Storavatnet/Ringveg Vest. Traseene er utformet på en slik måte 
at hvert alternativ på en delstrekning kan kombineres med alle alternativ på den andre 
delstrekningen. C-alternativene er alle bruløsninger, mens D-alternativene er løsninger med 
undersjøisk tunnel. 
 
Det henvises til oversiktstegninger B001 – B005, vedlegg A. 
 

 

 
 
Figur 2.1 Kart eksisterende korridor. 
 
Det er også et alternativ med fastlandsforbindelse i en søndre korridor Sotra – Bergen sør 
(Ytrebygda), se oversiktstegninger B011 – B016, vedlegg A, og kart neste side. 
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Figur 2.2 Kart som viser vegalternativer i eksisterende og søndre korridor. 
 
 

2.1 Parsell Kolltveit – Arefjord. 
 
Det henvises til oversiktstegning B001. På strekningen Kolltveit - Arefjord er følgende traseer for 
nytt 4-felts vegsamband aktuelle : 
 
Alt. C101 Ny tunnel fra Kolltveitområdet til Bildøystraumen. Ny bru over 

Bildøystraumen. Veg i dagen (evt. kort tunnel) til Straumsundet. Bru over 
Straumsundet sør. Tunnel under Straume sør til kryss Arefjord. 
Eksisterende veg blir sekundærveg. 

 
Alt. C102  Ny tunnel fra Kolltveitområdet til Bildøystraumen. Ny bru over 

Bildøystraumen (som alt. C101). Utvidelse av dagens veg til 4 felt mellom 
Bildøy og Arefjorden. Ny 2-felts bru over Straumsundet nord. 
Eksisterende bru utvides hvis mulig. Fortau utgår. Miljøtunnel forbi 
Straume. Ny 2-felts sekundærveg fra kryss på Bildøy til 
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sekundærvegsystemet i Straumeområdet. 2-felts bru med fortau over 
Straumsundet. 

 
Alt. D101  Traseen ligger i samme korridor som alt. C101, men med tunnel fra kryss 

på Bildøy til kryss Arefjord. Ny bru over Bildøystraumen. Senketunnel i 
Straumsundet sør. Eksisterende veg blir sekundærveg. 

 
Alt. D102  Lang undersjøisk tunnel fra Kolltveitområdet til Arefjorden. Ingen bruer 

på strekningen. Eksisterende veg blir sekundærveg. 
 
 

2.2 Parsell  Arefjord – Storavatnet/Ringveg Vest. 
 
Det henvises til oversiktstegning B002 - B005. På strekningen Arefjord – Storavatnet/Ringveg 
Vest er følgende traseer for nytt 4-felts vegsamband aktuelle : 
 
Alternativ C7  Bru over Arefjorden  og tunnel videre til Mustadvatnet. Bru over 

Mustadvatnet. Ny Sotrabru i traseen til høyspentledning sør for 
eksisterende bru. Tunnel videre til Storavatnet. 

 
Alternativ C8  Bru over Arefjorden  og tunnel videre til Knarrevik. Ny Sotrabru parallelt 

med og like nord for eksisterende bru. Viadukt over dalføre ved 
Drotningsvik. Tunnel videre til Storavatnet.  

 
Alternativ C9  Fra Arefjord til Knarrevik følger vegen dagens trase. Kulvert i Arefjord 

forlenges for å gi plass til 4 nye felt. Ny Sotrabru like nord for 
eksisterende bru (samme trase som alt. C8). Viadukt over dalføre ved 
Drotningsvik. Videre til Storavatnet til følger vegen dagens trase, som 
utvides til 4 felt. Nye 2-felts viadukter ved Breivikskiftet og over 
Kipledalen, mens eksisterende viadukter utvides i bredden. To nye 
tunneler på strekningen.  

 
Alternativ C11  Bru over Arefjorden og tunnel videre til Rennedal gartneri. Ny Sotrabru et 

stykke nord for eksisterende bru. Tunnel fra til sidespenn ny Sotrabru 
ved Drotningsvik nord til Storavatnet. 

 
Alternativ D1  Bru over Arefjorden. Undersjøisk tunnel mellom Arefjord og Storavatnet. 
 
Alternativ D7  Bru over Arefjorden. Undersjøisk tunnel fra Arefjord til vegkryss i fjell med 

Ringveg vest. 
 
Alternativ D8  Bru over Arefjorden. Undersjøisk tunnel fra Arefjord til Storavatnet, der 

traseen går i en fjellrygg i fjorden under høgspentlinja.  
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2.3 Straume – Ytrebygda (søndre korridor). 

 
Det henvises til tegning B011 - B016. For fastlandsforbindelsen i søndre korridor med 4-felts 
veg fra Straume til Ytrebygda er følgende traseer aktuelle : 
 
 
Alternativ E1 Undersjøisk tunnel fra Birkelandskrysset i Ytrebygda til Tellnes på Sotra. 

2 bruer over Fjellvassdraget, ved Litlepollen og  ved Eidesvatnet vest for 
Fjell gard. Tunnel fra Kolltveitområdet til Bildøystraumen. Ny bru over 
Bildøystraumen. Utvidelse av dagens veg til 4 felt mellom Bildøy og 
Straume. Ny 2-felts bru over Straumsundet nord. Eksisterende bru 
utvides hvis mulig.  

 
Alternativ E2 Undersjøisk tunnel fra Birkelandskrysset i Ytrebygda til Tellnes på Sotra. 

Sammenhengende tunnel fra Krossleitet til Bildøystraumen. Ny bru over 
Bildøystraumen. Utvidelse av dagens veg til 4 felt mellom Bildøy og 
Straume. Ny 2-felts bru over Straumsundet nord. Eksisterende bru 
utvides hvis mulig. Utvidelse av dagens veg til 4 felt mellom Straume og 
Bildøy. Ny 2-felts bru over Straumsundet nord. Eksisterende bru utvides 
hvis mulig. Ny bru over Bildøystraumen  

 
 
 

3 OVERSIKT OVER KONSTRUKSJONER. 
 

3.1 Parsell Kolltveit - Arefjord. 

 
Følgende konstruksjoner inngår i denne parsellen : 

 
 

Alt. 
 
Konstruksjon 

 
Tegn. 

nr. 

Lengde 
søndre 
løp (m) 

Lengde 
nordre 
løp (m) 

Lengde 
totalt (m) 

Bru over Bildøystraumen K101 215 215 430 C101 

Bru over Straumsundet sør K102 150 140 290 

Bru over Bildøystraumen, som 
C101 

K101 215 215 430 

Bru over Straumsundet nord K103 152 (152) 152 

C102 

Betongtunnel Straume K104 420 420 840 

Bru over Bildøystraumen, som 
C101 

K101 215 215 430 D101 

Senketunnel i Straumsundet K105 120 120 240 
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3.2 Parsell  Arefjord – Storavatnet/Ringveg Vest. 

 
Følgende konstruksjoner inngår i denne parsellen : 
 

 
Alt. 

 
Konstruksjon 

 
Tegn. 

nr. 

Lengde 
søndre 
løp (m) 

Lengde 
nordre 
løp (m) 

Lengde 
totalt 
(m) 

Bru over Arefjord K111 195 180 375 C7 
Bru over Mustadvatnet K112 143 148 291 

Bru over Arefjord K113 130 130 260 C8 
Viadukt Drotningsvik nord K114 110 96 206 

Kulvert Arefjord K115 - - 44 
Viadukt Drotningsvik nord K116 137 143 280 
Viadukt Breivikskiftet K117 (97) 98 98 

C9 

Viadukt Kipledalen K118 (35) 35 35 

C11 Bru over Arefjord, som C8 K113 130 130 260 

D1 Bru over Arefjord K119 164 164 328 

D7 Bru over Arefjord, som C7 K111 195 180 375 

D8 Bru over Arefjord K120 226 226 452 

 
 
 

3.3 Straume – Ytrebygda (søndre korridor). 
 
Følgende konstruksjoner inngår : 
 

 
Alt. 

 
Konstruksjon 

 
Tegn. 

nr. 

Lengde 
søndre 
løp (m) 

Lengde 
nordre 
løp (m) 

Lengde 
totalt (m) 

Viadukt ved Litlepollen K121 110 78 188 
Bru ved Eidesvatnet K122 175 170 345 
Bru over Bildøystraumen, som 
C101 

K101 215 215 430 

E1 

Bru over Straumsundet nord, som 
C102 

K103 152 (152) 152 

Bru over Bildøystraumen, som 
C101 

K101 215 215 430 E2 

Bru over Straumsundet nord, som 
102 

K103 152 (152) 152 
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4 KONSTRUKSJONER KOLLTVEIT – AREFJORD 
 
4.1 Bru over Bildøystraumen, Alt. C101, C102, D101, E1 og E2 (Tegn. K101) 

 
Generelt 
 
Brua bygges med to separate løp med en fri avstand på 6,0 m. Hvert løp har 4 spenn over sjø 
med spennvidder 42,0 m + 2x53,0 m + 42,0 m, og ett kortere spenn på 25,0 m over lokalveg i 
østre ende, totalt 215 m. Som bruløsning er valgt stålkasse i samvirke med betongdekke.  
 
Løsningen er vist på tegning K101 med angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, 
lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. Løsningen er vurdert som fordelaktig både 
med hensyn til økonomi, estetikk og helse, miljø og sikkerhet i byggefasen. 
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Brua er kostnadsregnet til kr. 77.400.000,- eks. mva. 
 
Vegdata 
 
Vegen er rettlinjet i vertikal- og horisontalplanet. Vegen ligger på kote +16,0 m. For å få 
tilstrekkelig høyde til underliggende lokalveg i østre ende må veglinjen heves her, eller 
lokalvegen senkes.  
 
Bruene har føringsbredde 11,0 m. Det er 3  % tverrfall på  bruene. 
 
Underbygning 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i Bildøystraumen. Som fundamenteringsløsning er 
foreløpig antatt direkte fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig 
valg av fundamenteringsmetode. 
 
Landkarene i akse 1 og 6 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2 - 5 utføres som 
skivepilarer. Pilarene i akse 2 – 4  står i sjø og krever undervannsarbeider. Det må graves og 
sprenges for fundamentene. Disse pilarene må dimensjoneres for påseilingslast. 
 
Overbygning 
 
Stålkassen består av bunnplate, vegger, toppflenser med dybler, samt langs- og tverrstivere.  
Bunnplaten er horisontal slik at kasseveggene får forskjellig høyde på grunn av bruas tverrfall. 
Det er valgt å variere kassehøyden i lengderetning av brua. Minimum kassehøyde er 1400 mm i 
felt og 2400 mm over støtte. Stålkvalitet  S355 N benyttes. Kassen utstyres med 
avfuktingsanlegg.  
 
Betongplaten utføres i betongkvalitet B45. Det er betongkanter for å få kontrollert avrenning 
samt for innfesting av rekkverksbolter. Som forskaling mellom stålflensene kan korrugerte 
stålplater benyttes. Mellom akse 5 og 6 må overbygningen dimensjoneres for påkjøringslast. 
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Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på to brulagre pr. akse. I akse 1 er det fastlager, i øvrige akser 
glidelager. Brua utstyres med fuge i akse 6. På kjørebanen legges membran og slitelag av 
asfalt. Brua utstyres med standard brurekkverk.  
 
Det skal være belysning på brua. Videre må det være lanterne i senter av seilløp, lys på pilarer 
og innvendig belysning i kassen. 
 
Byggemetode 
 
Forskaling og armering til undervannsfundamentene kan prefabrikkeres på land. Utstøpningen 
utføres som undervannstøp.  
 
Stålkassen produseres i seksjoner  i  verksted. Seksjonene kan fraktes sjøvegen og monteres 
med flytekran. Etter ferdig montert og sammensveist stålkasse støpes betongdekket seksjonsvis 
i henhold til fastlagt støperekkefølge. Det kan benyttes flyttbar forskalingsvogn til dette. Deler av 
brudekket kan eventuelt støpes på stålseksjonene før montasje. 
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
I forprosjektfasen ble følgende andre alternativer vurdert: 
 

• Samme spenninndeling som ovenfor, men med konstant kassehøyde mellom akse 1 og 5, 
og med lavere kassehøyde i det korte spennet over lokalveg.  Overbygningen kan være 
stålkasse i samvirke med betongdekke, eller en ren betongkasse. Denne løsningen ble 
vurdert å være mindre gunstig estetisk på grunn av spranget i konstruksjonshøyde. 

 

• Samme konstruksjonsløsning som vist på tegning K101, men med 3 spenn på 57 m + 76 
m + 57 m over sundet, og et kortere spenn over lokalveg. Denne løsningen vil kreve 
sprang i kassehøyde ved lokalveg og ble vurdert å være mindre gunstig estetisk enn valgt 
alternativ. 

 

• Nettverksbuebru i to spenn på 107,5 m + 107,5 m. Dette er en estetisk god konstruksjon, 
men  den ble ansett å være mer kostnadskrevende enn valgt alternativ. 

 

• Buebru med innhengt brubane i ett spenn over sundet og med ett sidespenn over 
lokalveg. Dette er en estetisk god konstruksjon, men  også denne ble ansett å være mer 
kostnadskrevende enn valgt alternativ. 
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4.2 Bru over Straumsundet sør, Alt. C101 (Tegn. K102) 

 
Generelt 
 
Brua bygges med to separate løp med en fri avstand på 6,0 m. Hvert løp har ett spenn over 
land på Bildøysiden og to spenn over sundet. På grunn av sidebratt terreng ved begge 
landkarakser ligger bruene litt forskjøvet til hverandre i lengderetning. Nordre løp har 
spennvidder 43,0 m + 54,0 m + 43,0 m, totalt 140 m. Søndre løp har spennvidder 45,0 m + 58,0 
m + 47,0 m, totalt 150 m. Som bruløsning er valgt stålkasse i samvirke med betongdekke.  
 
Løsningen er vist på tegning K102 med angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, 
lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. Løsningen er vurdert som fordelaktig både 
med hensyn til økonomi, estetikk og helse, miljø og sikkerhet i byggefasen. 
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Brua er kostnadsregnet til kr. 52.200.000,- eks. mva. 
 
Vegdata 
 
I horisontalplanet har vegen en vendeklotoide på brua mellom akse 2 og 3. I vertikalplanet ligger 
vegen på kote +20,0 m.  
 
Bruene har føringsbredde 11,0 m. Det er varierende tverrfall på  bruene. 
 
Underbygning 
 
Som fundamenteringsløsning er foreløpig antatt direkte fundamentering på berg. 
Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av fundamenteringsmetode. 
Landkarene i akse 1 og 4 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2 og 3 utføres som 
skivepilarer. Pilarene i akse 3  står i sjø og krever undervannsarbeider. Det må graves og 
sprenges for fundamentene. I akse 3 må pilarene må dimensjoneres for påseilingslast. 
 
Overbygning 
 
Stålkassen består av bunnplate, vegger, toppflenser med dybler, samt langs- og tverrstivere.  
Bunnplaten er horisontal slik at kasseveggene får forskjellig høyde på grunn av bruas tverrfall. 
Kassehøyden er valgt lik 2500 mm. Stålkvalitet  S355 N benyttes. Kassen utstyres med 
avfuktingsanlegg.  
 
Betongplaten utføres i betongkvalitet B45. Det er betongkanter for å få kontrollert avrenning 
samt for innfesting av rekkverksbolter. Som forskaling mellom stålflensene kan korrugerte 
stålplater benyttes. 
 
Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på to brulagre pr. akse. I akse 1 er det fastlager, i øvrige akser 
glidelager. Brua utstyres med fuge i akse 4. På kjørebanen legges membran og slitelag av 
asfalt. Brua utstyres med standard brurekkverk.  
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Det skal være belysning på brua. Videre må det være lanterne i senter av seilløp, lys på pilarer 
og innvendig belysning i kassen. 
 
Byggemetode 
 
Forskaling og armering til undervannsfundamentene kan prefabrikkeres på land. Utstøpningen 
utføres som undervannstøp.  
 
Stålkassen produseres i seksjoner  i  verksted. Seksjonene kan fraktes sjøvegen og monteres 
med flytekran. Etter ferdig montert og sammensveist stålkasse støpes betongdekket seksjonsvis 
i henhold til fastlagt støperekkefølge. Det kan benyttes flyttbar forskalingsvogn til dette. Deler av 
brudekket kan eventuelt støpes på stålseksjonene før montasje. 
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
I forprosjektfasen ble følgende andre alternativer vurdert: 
 

• Samme spenninndeling som ovenfor, men med betongkasse i stedet for stålkasse. Dette 
er også et aktuelt alternativ som bør vurderes nøyere ved utarbeidelse av byggeplan.  

 
 

4.3 Bru over Straumsundet nord, Alt. C102 (Tegn. K103) 

 
Generelt 
 
I alternativ C102 følger traseen for ny 4-felts veg eksisterende Rv 555 mellom Bildøy og 
Straume, hvor Straumsundet bru krysser sundet. Dette er en 155 m lang betongkassebru 
bygget som fritt-frambygg. Det er ballastkasser på begge sider, og midt i hovedspennet er det 
etablert ledd med dilatasjonsfuge. Brua har to kjørefelt på 3,5 m, samt fortau på 2 m bredde. 
 
Det antas at denne brua kan benyttes som nordre løp i det nye fastlandssambandet. Ved å 
fjerne fortauet vil føringsbredden på brua bli 9,0 m. Dersom brua har kapasitet til vektøkningen 
kan brubredden økes slik at føringsbredden blir 11,0 m. Dette vil kreve at utkraget del av 
bruplata må økes fra 2,3 m til 3,3 m på hver side av brua. Armeringen i ytterste del av utkraget 
plate, hvor det ikke ligger spennkabler, må frilegges før ny og tykkere plate støpes. 
 
Dersom brua ikke har kapasitet til vektøkningen som følge av økt bredde, vil føringsbredden bli 
2,0 m mindre enn på 4-feltsvegen for øvrig. Dette medfører reduserte skulderbredder over brua. 
 
Før det bestemmes at eksisterende Straumsundet bru skal inngå idet nye fastlandssambandet, 
må det utføres tilstandskontroll av brua. Bru på ny lokalveg på grunn av at ny 4-felts veg følger 
eksisterende Rv 555 er ikke omhandlet i dette forprosjektet. 
 
Det etableres ny 2-felts bru på sørsiden av eksisterende bru. Det er valgt samme bruløsning 
som eksisterende bru, med hovedspenn på 105 m og to ballastkasser med 23,5 m lengde hver, 
totalt 152,0 m. På grunn av sidebratt terreng ved begge landkarakser ligger brua litt forskjøvet i 
lengderetning i forhold til eksisterende bru. For å redusere omfanget av murer bak landkar på 
Straumesiden bør traseen for søndre løp legges så nær eksisterende veg som mulig. 
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Løsningen er vist på tegning K103 med angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, 
lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. Løsningen er vurdert som fordelaktig både 
med hensyn til økonomi, estetikk og helse, miljø og sikkerhet i byggefasen. 
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Ny bru er kostnadsregnet til kr. 36.480.000,- eks. mva. 
 
Vegdata 
 
I horisontalplanet går vegen i en kurve med radius 545 m. I vertikalplanet ligger vegen i et 
lavbrekk med radius 2300 m. 
 
Brua har føringsbredde 11,0 m. Det er ensidig tverrfall på  brua. 
 
Underbygning 
 
Brua fundamenteres på berg over vann. Det må sprenges for ballastkassene i begge ender av 
brua. Ballastkassene hviler på en kort pilar i forkant og på lagerknaster i bakkant. 
 
Overbygning 
 
Overbygningen er en kontinuerlig, spennarmert betongkasse utført i betongkvalitet B45. 
Brukassen har konstant bredde 5400 mm. Ballastkassene er steinfylte og har konstant høyde 
6000 mm. I hovedspennet varierer kassehøyden fra 6000 mm til 2000 mm midt i hovedspenn.  
 
Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på to brulagre pr. akse. I akse 1 er det fastlager, i øvrige akser 
glidelager. Brua utstyres med fuge i akse 4. På kjørebanen legges membran og slitelag av 
asfalt. Brua utstyres med standard brurekkverk.  
 
Det skal være belysning på brua. Videre må det være lanterne i senter av seilløp og innvendig 
belysning i kassen. 
 
Byggemetode 
 
Ballastkassene støpes først og fylles med sprengstein før gjenstøpning av topplaten. Det må 
etableres midlertidige lagre under ballastkassene for å bære egenvekten i denne tilstanden.  
 
De to kragarmene ut fra ballastkassene bygges som fritt frambygg med flyttbar forskalingsvogn. 
Kragarmene støpes sammen midt i hovedspennet.  
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
Det er ikke vurdert andre alternativer i forprosjektfasen. 
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4.4 Betongtunnel Straume, Alt. C102 (Tegn. K104) 
 

Generelt 
 
I alternativ C102 følger traseen for ny 4-felts veg eksisterende Rv 555 mellom Bildøy og 
Straume. Forbi Straume senter skal vegen senkes og krysse over Stovevatnet fra sørsiden i 
vestre ende av vannet til nordsiden i østre ende. Dette forutsetter at Stovevatnet dreneres og 
utfylles helt eller delvis. Vegen legges i betongtunnel som tilfylles. Lengden på tunnelen er 420 
m. 
 
Det velges en løsning med to separate hvelvtverrsnitt med tunnelprofil T11,5. Løsningen er vist 
på tegning K104. 
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Betongtunnelen er kostnadsregnet til kr. 84.000.000,- 
eks. mva. 
 
Vegdata 
 
I horisontalplanet går vegen i en kurve med radius 340 m i 50 m lengde ved vestre ende av 
betongtunnelen. Videre går vegen via vendeklotoider til en radius på 4500 m. I vertikalplanet 
ligger vegen med et lengdefall på 0,06 %. 
 
Fri bredde mellom føringskanter inne i tunnelene er 10,0 m. 
 
Konstruksjon 
 
Betonghvelvene fundamenteres på komprimert sprengsteinsfylling. Betongveggene blir 500 mm 
tykke og regnes innspent i fundamentene. Det benyttes membran utvendig. 
 
Hvelvene kan forskales med flyttbar forskalingsvogn. Inntilfylling og komprimering utføres 
gradvis, med maksimalt 1,0 m høydeforskjell mellom hver side. 
 
Utstyr 
 
Det skal være belysning i tunnelen.  
 
Andre vurderte løsninger. 
 
Taket på tunnelen kan bygges flatt på deler av tunnelen der høyden på oppfylt terreng er liten. 
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4.5 Senketunnel i Straumsundet, Alt. D101 (Tegn. K105) 

 
Generelt 
 
I alternativ D101 går traseen for ny 4-felts veg i fjelltunnel fra Bildøy til Straumsundet sør. Her 
bygges en undersjøisk betongtunnel som ligger i en nedsprengt grop i sundet til ny fjelltunnel 
som går sør for Straume senter. Betongtunnelen tilfylles. Dybden på sjøbunnen etter tilfylling av 
tunnelene skal være lik nåværende dybde. Det velges en løsning med to separate 
betongtverrsnitt med rektangulært kulverttverrsnitt. Løsningen er vist på tegning K105.  
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Senketunnelen er kostnadsregnet til kr. 76.800.000,- eks. 
mva. 
 
Vegdata 
 
Vegen er rettlinjet i horisontalplanet. I vertikalplanet ligger vegen i et lavbrekk med radius 2300 
m. Fri bredde mellom føringskanter inne i tunnelene er 9,0 m, og totalbredden er 10,0 m. Fri 
høyde er 5,0 m. Fjelltunnelene har tunneltverrsnitt T9,5.  
 
Konstruksjon og byggemetode 
 
Arbeidene i sundet forutsettes utført i tørr byggegrop. Det krever omfattende tettingsarbeider 
med etablering av midlertidige avstivede spunt- eller betongvegger, samt kraftige lensepumper 
for å holde byggegropen tørr. På nordsiden kan avstivning av spunt unngås ved at det spuntes 
langs vegfylling. Gjennomslag for fjelltunnelene utføres etter at tørr byggegrop er etablert. 
 
Betongkulvertene fundamenteres på komprimert sprengsteinsfylling over utsprengt berg. 
Betongveggene blir 600 mm tykke og taket 800 mm tykt. På grunn av oppdrift er bunnplaten er 
gjort bredere enn tunnelen for å få med egenvekt av overliggende masser. Kulvertene kan 
forskales med flyttbar forskalingsvogn.  
 
Tettingsproblematikk i støpeskjøter og mellom kulvert og fjelltunnel må planlegges nøye. Det 
benyttes membran utvendig på kulvertene. Inntilfylling og komprimering utføres gradvis, med 
maksimalt 1,0 m høydeforskjell mellom hver side. 
 
Utstyr 
 
Det skal være belysning i tunnelen. Det må etableres pumpesynker for vann fra fjelltunnelene 
og eventuelle lekkasjer. Det er antatt at havarinisjer, nødtelefon, utstyr for brannslokking, skilt 
etc. plasseres i fjelltunnel. Vifter for ventilasjon antas også å være plassert i fjelltunnel. 
 
Andre vurderte løsninger. 
 
Det kan være aktuelt å utføre betongtunnelene med sirkulært tverrsnitt, noe som harmonerer 
bedre med geometrien på fjelltunnelene. Denne løsningen bygger mer i høyden og krever at 
veglinjen senkes noe.  
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5 KONSTRUKSJONER AREFJORD – STORAVATNET/RINGVEG VEST 
 
5.1 Bru over Arefjord, Alt. C7 og D7 (Tegn. K111) 

 
Generelt 
 
Brua bygges med to separate løp med en fri avstand på 6,0 m. Hvert løp har ett spenn over 
land på vestsiden og tre spenn over fjorden. På grunn av sidebratt terreng ved vestre 
landkarakse ligger bruene litt forskjøvet til hverandre i lengderetning. Ved østre landkarakse er 
terrenget bratt og det er kort avstand til tunnelpåhugg. Nordre løp har spennvidder 30,0 m + 
50,0 m + 55,0 m + 45,0 m, totalt 180 m. Søndre løp har spennvidder 40,0 m + 2x55,0 m + 45,0 
m, totalt 195 m. 
 
Som bruløsning er valgt kassebru i spennarmert betong. Løsningen er vist på tegning K111 med 
angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. 
Løsningen er vurdert som fordelaktig både med hensyn til økonomi, estetikk og helse, miljø og 
sikkerhet i byggefasen. 
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Brua er kostnadsregnet til kr. 81.000.000,- eks. mva. 
 
Vegdata 
 
Vegen har horisontalradius 700 m. I vertikalplanet er vegen rettlinjet og ligger på kote +10,0 m. 
Bruene har føringsbredde 11,0 m. Det er ensidig tverrfall på  bruene. 
 
Underbygning 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i Arefjorden. Som fundamenteringsløsning er foreløpig 
antatt direkte fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av 
fundamenteringsmetode. 
 
Landkarene i akse 1 og 5 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2 - 4 utføres som 
skivepilarer. Pilarene i akse 3 og 4  står i sjø og krever undervannsarbeider. Det må graves og 
sprenges for fundamentene. 
 
Overbygning 
 
Overbygningen er en kontinuerlig, spennarmert betongkasse med konstant kassehøyde 2700 
mm. Kassen er utformet med skrå sider. Det er tverrskott ved hver pilarakse. Overbygningen er 
støpt monolittisk sammen med pilarene. Brua utføres i betongkvalitet B45.  
 
Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på to glidelagre i akse 1 og akse 5. Brua utstyres med fuger ved begge 
landkar. På kjørebanen legges membran og slitelag av asfalt. Brua utstyres med standard 
brurekkverk. Det skal være belysning på brua og innvendig belysning i brukassen. 
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Byggemetode 
 
Forskaling og armering til undervannsfundamentene kan prefabrikkeres på land. Utstøpningen 
utføres som undervannstøp.  
 
Betongkassen støpes i fire avsnitt på framkjørbar forskalingsvogn. Bunnplate og steg støpes 
først og herdes før topplaten kan støpes. Støpeskjøten legges ca. 0,2 x spennvidde forbi 
søyleakse. Før framskyving av vogn må spennarmeringen oppspennes. 
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
I forprosjektfasen ble følgende andre alternativer vurdert: 
 

• Dersom det er enkle fundamenteringsforhold kan det være aktuelt å vurdere en løsning 
med flere og kortere spenn. Brua kan da utføres som massiv bjelkebru i stedet for 
betongkasse. Det vil også føre til at en mindre forskalingsvogn kan benyttes. En løsning 
med 7 spenn og maksimal spennvidde på 30 m vil imidlertid gi 5 fundamentakser i sjø. 
Løsningen er ikke videre beskrevet her. 

 
 

5.2 Bru over Mustadvatnet, Alt. C7 (Tegn. K112) 

 
Generelt 
 
Brua over Mustadvatnet bygges med to separate løp med en fri avstand på 6,0 m. Hvert løp har 
tre spenn over vannet. På grunn av sidebratt terreng ved østre ende ligger landkaraksene litt 
forskjøvet til hverandre i lengderetning. Nordre løp har spennvidder 45,0 m +  55,0 m + 48,0 m, 
totalt 148 m. Søndre løp har spennvidder 45,0 m + 55,0 m + 43,0 m, totalt 143 m. Eksisterende 
høyspentledning må flyttes. 
 
Som bruløsning er valgt kassebru i spennarmert betong. Løsningen er vist på tegning K112 med 
angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. 
Løsningen er vurdert som fordelaktig både med hensyn til økonomi, estetikk og helse, miljø og 
sikkerhet i byggefasen. 
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Brua er kostnadsregnet til kr. 59.364.000,- eks. mva. 
 
Vegdata 
 
Vegen er rettlinjet i horisontalplanet. I vertikalplanet har vegen en stigning på 3,3 %. Bruene har 
føringsbredde 11,0 m. Det er ensidig tverrfall på  bruene. 
 
Underbygning 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i Mustadvatnet. Som fundamenteringsløsning er foreløpig 
antatt direkte fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av 
fundamenteringsmetode. 
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Landkarene i akse 1 og 4 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2 og 3 utføres som 
skivepilarer. Pilarene i akse 3 og 4  står i vann og krever undervannsarbeider. Det må graves og 
sprenges for fundamentene. 
 
Overbygning 
 
Overbygningen er en kontinuerlig, spennarmert betongkasse med konstant kassehøyde 2700 
mm. Kassen er utformet med skrå sider. Det er tverrskott ved hver pilarakse. Overbygningen er 
støpt monolittisk sammen med pilarene. Brua utføres i betongkvalitet B45.  
 
Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på to glidelagre i akse 1 og akse 4. Brua utstyres med fuger ved begge 
landkar. På kjørebanen legges membran og slitelag av asfalt. Brua utstyres med standard 
brurekkverk.  
 
Det skal være belysning på brua og innvendig belysning i brukassen. 
 
Byggemetode 
 
Forskaling og armering til undervannsfundamentene kan prefabrikkeres på land. Utstøpningen 
utføres som undervannstøp.  
 
Betongkassen støpes i tre avsnitt på framkjørbar forskalingsvogn. Bunnplate og steg støpes 
først og herdes før topplaten kan støpes. Støpeskjøten legges ca. 0,2 x spennvidde forbi 
søyleakse. Før framskyving av vogn må spennarmeringen oppspennes. 
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
I forprosjektfasen ble følgende andre alternativer vurdert: 
 

• Dersom det er enkle fundamenteringsforhold kan det være aktuelt å vurdere en løsning 
med flere og kortere spenn. Brua kan da utføres som massiv bjelkebru i stedet for 
betongkasse. Det vil også føre til at en mindre forskalingsvogn kan benyttes. En løsning 
med 5 spenn og maksimal spennvidde på 32 m vil imidlertid gi 4 fundamentakser i sjø. 
Løsningen er ikke videre beskrevet her. 

 

 
5.3 Bru over Arefjord, Alt. C8 og C11 (Tegn. K113) 

 
Generelt 
 
Brua bygges med to separate løp med en fri avstand på 6,0 m. Hvert løp har tre spenn over 
fjorden, med spennvidder 40,0 m + 50,0 m + 40,0 m, totalt 130 m. Traseen går over et 
hytteområde på vestsiden av fjorden. 
 
Som bruløsning er valgt kassebru i spennarmert betong. Løsningen er vist på tegning K113 med 
angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. 
Løsningen er vurdert som fordelaktig både med hensyn til økonomi, estetikk og helse, miljø og 
sikkerhet i byggefasen. 
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Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Brua er kostnadsregnet til kr. 53.040.000,- eks. mva. 
 
Vegdata 
 
Vegen er rettlinjet til 8 m før akse 3, hvor en klotoide A= 256 starter. I vertikalplanet er vegen 
rettlinjet og ligger på kote +10,0 m. Bruene har føringsbredde 11,0 m. Det er varierende tverrfall 
på  bruene. 
 
Underbygning 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i Arefjorden. Som fundamenteringsløsning er foreløpig 
antatt direkte fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av 
fundamenteringsmetode. 
 
Landkarene i akse 1 og 4 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2 og 3 utføres som 
skivepilarer. Pilarene står i sjø og krever undervannsarbeider. Det må graves og sprenges for 
fundamentene. 
 
Overbygning 
 
Overbygningen er en kontinuerlig, spennarmert betongkasse med konstant kassehøyde 2500 
mm. Kassen er utformet med skrå sider. Det er tverrskott ved hver pilarakse. Overbygningen er 
støpt monolittisk sammen med pilarene. Brua utføres i betongkvalitet B45.  
 
Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på to glidelagre i akse 1 og akse 4. Brua utstyres med fuger ved begge 
landkar. På kjørebanen legges membran og slitelag av asfalt. Brua utstyres med standard 
brurekkverk.  
 
Det skal være belysning på brua og innvendig belysning i brukassen. 
 
Byggemetode 
 
Forskaling og armering til undervannsfundamentene kan prefabrikkeres på land. Utstøpningen 
utføres som undervannstøp.  
 
Betongkassen støpes i tre avsnitt på framkjørbar forskalingsvogn. Bunnplate og steg støpes 
først og herdes før topplaten kan støpes. Støpeskjøten legges ca. 0,2 x spennvidde forbi 
søyleakse. Før framskyving av vogn må spennarmeringen oppspennes. 
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
I forprosjektfasen ble følgende andre alternativer vurdert: 
 

• Dersom det er enkle fundamenteringsforhold kan det være aktuelt å vurdere en løsning 
med flere og kortere spenn. Brua kan da utføres som massiv bjelkebru i stedet for 
betongkasse. Det vil også føre til at en mindre forskalingsvogn kan benyttes. En løsning 
med 5 spenn og maksimal spennvidde på 29 m vil imidlertid gi 4 fundamentakser i sjø. 
Løsningen er ikke videre beskrevet her. 
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5.4 Viadukt Drotningsvik nord, Alt. C8 (Tegn. K114) 

 
Generelt 
 
Brua bygges med to separate løp med en fri avstand på 6,0 m. Hvert løp har fire spenn over 
land. På grunn av sidebratt terreng ved vestre landkarakse ligger bruene litt forskjøvet til 
hverandre i lengderetning. Her ligger også et hus som må fjernes. Ved østre landkarakse er 
terrenget bratt og det er kort avstand til tunnelpåhugg. Nordre løp har spennvidder 21,0 m + 
2x27,0 m + 21,0 m, totalt 96 m. Søndre løp har spennvidder 25,0 m + 2x30,0 m + 25,0 m, totalt 
110 m.  
 
Som bruløsning er valgt bjelkebru i spennarmert betong. Løsningen er vist på tegning K114 med 
angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. 
Løsningen er vurdert som fordelaktig både med hensyn til økonomi, estetikk og helse, miljø og 
sikkerhet i byggefasen. 
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Viadukten er kostnadsregnet til kr. 32.136.000,- eks. 
mva. 
 
Vegdata 
 
Vegen er rettlinjet i horisontalplanet. I vertikalplanet har vegen et lengdefall på 4,6 %. Bruene 
har føringsbredde 11,0 m. Det er ensidig tverrfall på  bruene. 
 
Underbygning 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i området. Som fundamenteringsløsning er foreløpig 
antatt direkte fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av 
fundamenteringsmetode. 
 
Landkarene i akse 1 og 5 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2 - 4 utføres som runde 
søylepar. Det må graves og sprenges for fundamentene. 
 
Overbygning 
 
Brua utføres som en spennarmert bjelkebru med to langsgående bjelker med høyde 1,6 m og 
innbyrdes senteravstand 5,5 m. Mellom bjelkene er bruplaten 300 mm tykk. På utsiden av 
bjelkene krager bruplaten ut 2,5 m. Ved landkaraksene er det slakkarmerte tverrbjelker. 
Overbygningen er støpt monolittisk sammen med pilarene. Brua utføres i betongkvalitet B45.  
 
Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på to glidelagre i akse 1 og akse 5. Brua utstyres med fuger ved begge 
landkar. På kjørebanen legges membran og slitelag av asfalt. Brua utstyres med standard 
brurekkverk.  
 
Det skal være belysning på brua. 
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Byggemetode 
 
Overbygningen støpes i fire avsnitt på framkjørbar forskalingsvogn, eller på fast stillas reist fra 
bakken. Støpeskjøten legges ca. 0,2 x spennvidde forbi søyleakse.  
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
Det er ikke vurdert andre alternativer i forprosjektfasen. 
 
 

5.5 Kulvert Arefjord, Alt. C9 (Tegn. K115) 
 
Generelt 
 
I alternativ C9 følger traseen for ny 4-felts veg eksisterende Rv 555 mellom Arefjord og ny 
Sotrabru like nord for eksisterende bru. Ved krysning av Arefjorden ligger traseen like nord for 
eksisterende veg, men ca. 4,0 m høyere enn denne. 
 
Det velges en løsning der eksisterende kulvert forlenges med 43,8 m. Løsningen er vist på 
tegning K115. 
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Kulverten er kostnadsregnet til kr. 7.920.000,- eks. mva. 
 
Konstruksjon 
 
Kulverten fundamenteres på komprimert sprengsteinsfylling, eventuelt etter masseutskifting til 
berg. Betongveggene blir 600 mm tykke og taket 800 mm tykt. Inntilfylling og komprimering 
utføres gradvis, med maksimalt 1,0 m høydeforskjell mellom hver side. 
 
Andre vurderte løsninger. 
 
Det er ikke vurdert andre alternativer i forprosjektfasen. 
 
 

5.6 Viadukt Drotningsvik nord, Alt. C9 (Tegn. K116) 

 
Generelt 
 
Brua bygges med to separate løp med en fri avstand på 6,0 m. Hvert løp har fem spenn over 
land. På grunn av sidebratt terreng ved vestre landkarakse ligger bruene litt forskjøvet til 
hverandre i lengderetning. Her ligger også et hus som må fjernes. Ved østre landkarakse er det 
forutsatt utfylling for landkar samt for omlegging av lokalveg. Et hus må sannsynligvis rives for å 
gi plass til lokalvegen. Nordre løp har spennvidder 28,0 m + 3x30,0 m + 25,0 m, totalt 143 m. 
Søndre løp har spennvidder 24,0 m + 28,0 m + 2x30,0 m + 25,0 m, totalt 137 m.  
 
Som bruløsning er valgt bjelkebru i spennarmert betong. Løsningen er vist på tegning K116 med 
angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. 
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Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Viadukten er kostnadsregnet til kr. 50.400.000,- eks. 
mva. 
 
Vegdata 
 
Vegen er rettlinjet i horisontalplanet mellom akse 3 og 5. Mellom akse 1 – 3 og 5 – 6  ligger 
vegen i en svak kurve. I vertikalplanet ligger vegen i et lavbrekk med radius 4000 m. Bruene har 
føringsbredde 11,0 m. Det er varierende tverrfall på  bruene. 
 
Underbygning 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i området. Som fundamenteringsløsning er foreløpig 
antatt direkte fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av 
fundamenteringsmetode. 
 
Landkarene i akse 1 og 6 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2 - 5 utføres som runde 
søylepar. Det må graves og sprenges for fundamentene. 
 
Overbygning 
 
Brua utføres som en spennarmert bjelkebru med to langsgående bjelker med høyde 1,6 m og 
innbyrdes senteravstand 5,5 m. Mellom bjelkene er bruplaten 300 mm tykk. På utsiden av 
bjelkene krager bruplaten ut 2,5 m. Ved landkaraksene er det slakkarmerte tverrbjelker. 
Overbygningen er støpt monolittisk sammen med søylene i akse 1 – 4. Brua utføres i 
betongkvalitet B45.  
 
Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på to glidelagre på landkarene i akse 1 og akse 6 samt søylepar i akse 
5. Brua utstyres med fuger ved begge landkar. På kjørebanen legges membran og slitelag av 
asfalt. Brua utstyres med standard brurekkverk.  
 
Det skal være belysning på brua. 
 
Byggemetode 
 
Overbygningen støpes i fem avsnitt på framkjørbar forskalingsvogn, eller på fast stillas reist fra 
bakken. Støpeskjøten legges ca. 0,2 x spennvidde forbi søyleakse.  
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
Det er ikke vurdert andre alternativer i forprosjektfasen. 
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5.7 Viadukt Breivikskiftet, Alt. C9 (Tegn. K117) 

 
Generelt 
 
Mellom Drotningsvik og Storavatnet følger søndre løp av ny 4-felts veg eksisterende Rv 555. 
Eksisterende brukonstruksjoner beholdes og påbygges i bredden. 
 
Eksisterende Breivikskiftet viadukt er en 4-spenns prefabrikkert bjelkebru. Brua har 6 bjelker av 
type NIB1400 pr. spenn. Spennvidden er 24,25 m og totallengden 97,0 m. Føringsbredden på 
brua er 8,5 m og må utvides til 11,0 m.  
 
Det bygges ny bru på nordsiden av eksisterende bru. Som bruløsning er valgt 4-spenns 
prefabrikkert bjelkebru for å bryte minst mulig med eksisterende bru. Det er svært bratt ved 
østre landkar, og brua forlenges 1,0 m i forhold til eksisterende bru. Nordre løp har da følgende 
spennvidder: 3x24,25 m + 25,25 m, totalt 98,0 m. 
 
Løsningen er vist på tegning K117 med angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, 
lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. 
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Ny bru er kostnadsregnet til kr. 17.640.000,- eks. mva. 
Utvidelse av eksisterende bru er kostnadsregnet til kr. 6.062.500,- eks. mva. 
 
Vegdata 
 
Vegen er rettlinjet i horisontalplanet. I vertikalplanet har vegen et svakt lengdefall. Bruene får 
føringsbredde 11,0 m. Eksisterende bru har takfall, mens ny bru har ensidig tverrfall. 
 
Underbygning 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i området. Som fundamenteringsløsning er foreløpig 
antatt direkte fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av 
fundamenteringsmetode. 
 
Landkarene i akse 1 og 5 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2 - 4 utføres som to par 
veggskiver med en tverrbjelke øverst som danner opplegg for brubjelkene. På gammel bru 
bygges en ny skivepilar ved siden av eksisterende, og tverrbjelken på toppen forlenges for å 
danne opplegg for to nye bjelker. 
 
Overbygning 
 
Det benyttes 7 normerte bjelker av type MOT1200 pr. spenn. Bjelkene har oppstikkende bøyler 
til samvirke med bruplaten. Det er prefabrikkerte forskalingselementer mellom bjelkene og 
prefabrikkerte kantelementer. Bruplaten er 250 mm tykk og plasstøpes. Bruplaten føres 
kontinuerlig over støttene i akse 2, 3 og 4. 
 
2 stk. bjelker av samme type kan benyttes ved utvidelsen av gammel bru. 
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Utstyr 
 
Bjelkene hviler på blokklagre i hver ende. Brua utstyres med fuger ved begge landkar. På 
kjørebanen legges membran og slitelag av asfalt. Brua utstyres med standard brurekkverk.  
 
Det skal være belysning på bruene. 
 
Byggemetode 
 
Bjelkene tiltransporteres med bil og monteres med mobilkran på ferdige søyler og landkar. 
Forskalingselementer monteres og bruplate støpes. Den valgte bruløsningen har således kort 
byggetid. 
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
Det er ikke vurdert andre alternativer for ny bru i forprosjektfasen. Breddeutvidelsen av gammel 
bru kan alternativt utføres symmetrisk ved å bygge på 1,25 m på hver side. Utkraget tverrbjelke 
må da forlenges og forsterkes for å danne opplegg for en ny bjelke på hver side. Pilarene og 
fundamentene må kontrollregnes for økte laster. Denne løsningen er ikke videre utredet. 
 

 
5.8 Viadukt Kipledalen, Alt. C9 (Tegn. K118) 

 
Generelt 
 
Mellom Drotningsvik og Storavatnet følger søndre løp av ny 4-felts veg eksisterende Rv 555. 
Eksisterende brukonstruksjoner beholdes og påbygges i bredden. 
 
Eksisterende Kipledalen viadukt er en 3-spenns slakkarmert platebru. Spennviddene er 10,8 m 
+ 11,8 m + 10,8 m, totalt 33,4 m. Føringsbredden på brua er 8,5 m og må utvides til 11,0 m.  
 
Det bygges ny bru på nordsiden av eksisterende bru. Som bruløsning er valgt en 3-spenns 
slakkarmert platebru som står i stil med eksisterende bru. Det må fylles noe ved landkarene, da 
det spesielt ved østre landkar er sidebratt. Nordre løp får følgende spennvidder: 10,0 m + 15,0 
m + 10,0 m, totalt 35,0 m. 
 
Løsningen er vist på tegning K118 med angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, 
lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. 
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Ny bru er kostnadsregnet til kr. 5.040.000,- eks. mva. 
Utvidelse av eksisterende bru er kostnadsregnet til kr. 2.187.500,- eks. mva. 
 
Vegdata 
 
Vegen er rettlinjet i horisontalplanet. I vertikalplanet har vegen et svakt lengdefall. Bruene får 
føringsbredde 11,0 m. Eksisterende bru har takfall, mens ny bru har ensidig tverrfall. 
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Underbygning 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i området. Som fundamenteringsløsning er foreløpig 
antatt direkte fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av 
fundamenteringsmetode. 
 
Landkarene i akse 1 og 3 utføres som skivelandkar med tverrbjelke for opplegg for bruplata. 
Pilarene i akse 2 og 3 utføres som to par veggskiver. På gammel bru bygges en ny skivepilar 
ved siden av eksisterende for å danne opplegg for breddutvidelsen av bruplata. 
 
Overbygning 
 
Brua utføres som en normert, plasstøpt platebru i tre spenn. Bruplata  er 650 mm tykk og har 
skrå sidekanter. Overbygningen støpes monolittisk sammen med pilarene. Ved landkarene 
henges landkarvingene på overbygningen. 
 
Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på glidelagre på landkarene i akse 1 og 4. Brua utføres uten fuger. På 
kjørebanen legges membran og slitelag av asfalt. Brua utstyres med standard brurekkverk. Det 
skal være belysning på bruene. 
 
Byggemetode 
 
Brua forskales med stillas reist fra bakken. Bruplata slakkarmeres. Hele brulengden støpes i en 
etappe. 
 
Ved utvidelse av gammel bru må skrå bruvinge fjernes og armering frilegges. Dette utføres best  
med ”miniblasting”. 
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
Det er ikke vurdert andre alternativer for ny bru i forprosjektfasen. Breddeutvidelsen av gammel 
bru kan alternativt utføres symmetrisk ved å bygge på 1,25 m på hver side. Pilarene må da 
påbygges i bredden på hver side. Denne løsningen er ikke videre utredet. 
 
 

5.9 Bru over Arefjord, Alt. D1 (Tegn. K119) 

 
Generelt 
 
Brua bygges med to separate løp med en fri avstand på 6,0 m. Hvert løp har fire spenn over 
fjorden, med spennvidder 36,0 m + 2x46,0 m + 36,0 m, totalt 164 m.  
 
Som bruløsning er valgt kassebru i spennarmert betong. Løsningen er vist på tegning K119 med 
angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm.  
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Brua er kostnadsregnet til kr. 64.944.000,- eks. mva. 
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Vegdata 
 
I horisontalplanet har vegen en klotoide A= 276. I vertikalplanet er vegen rettlinjet og ligger på 
kote +10,0 m. Bruene har føringsbredde 11,0 m. Det er ensidig tverrfall på  bruene. 
 
Underbygning 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i Arefjorden. Som fundamenteringsløsning er foreløpig 
antatt direkte fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av 
fundamenteringsmetode. 
 
Landkarene i akse 1 og 5 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2 - 4 utføres som 
skivepilarer. Pilarene står i sjø og krever undervannsarbeider. Det må graves og sprenges for 
fundamentene. 
 
Overbygning 
 
Overbygningen er en kontinuerlig, spennarmert betongkasse med konstant kassehøyde 2300 
mm. Kassen er utformet med skrå sider. Det er tverrskott ved hver pilarakse. Overbygningen er 
støpt monolittisk sammen med pilarene. Brua utføres i betongkvalitet B45.  
 
Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på to glidelagre i akse 1 og akse 5. Brua utstyres med fuger ved begge 
landkar. På kjørebanen legges membran og slitelag av asfalt. Brua utstyres med standard 
brurekkverk.  
 
Det skal være belysning på brua og innvendig belysning i brukassen. 
 
Byggemetode 
 
Forskaling og armering til undervannsfundamentene kan prefabrikkeres på land. Utstøpningen 
utføres som undervannstøp.  
 
Betongkassen støpes i fire avsnitt på framkjørbar forskalingsvogn. Bunnplate og steg støpes 
først og herdes før topplaten kan støpes. Støpeskjøten legges ca. 0,2 x spennvidde forbi 
søyleakse. Før framskyving av vogn må spennarmeringen oppspennes. 
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
I forprosjektfasen ble følgende andre alternativer vurdert: 
 

• Dersom det er enkle fundamenteringsforhold kan det være aktuelt å vurdere en løsning 
med flere og kortere spenn. Brua kan da utføres som massiv bjelkebru i stedet for 
betongkasse. Det vil også føre til at en mindre forskalingsvogn kan benyttes. En løsning 
med 6 spenn og maksimal spennvidde på 30 m vil imidlertid gi 4 fundamentakser i sjø. 
Løsningen er ikke videre beskrevet her. 
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5.10 Bru over Arefjord, Alt. D8 (Tegn. K120) 

 
Generelt 
 
Brua bygges med to separate løp med en fri avstand på 6,0 m. Hvert løp har fem spenn over 
fjorden, med spennvidder 38,0 m + 3x50,0 m + 38,0 m, totalt 226 m.  
 
Som bruløsning er valgt kassebru i spennarmert betong. Løsningen er vist på tegning K120 med 
angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm.  
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Brua er kostnadsregnet til kr. 92.208.000,- eks. mva. 
 
Vegdata 
 
I horisontalplanet har vegen en klotoide A= 444. I vertikalplanet er vegen rettlinjet og ligger på 
kote +10,0 m. Bruene har føringsbredde 11,0 m. Det er ensidig tverrfall på  bruene. 
 
Underbygning 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i Arefjorden. Som fundamenteringsløsning er foreløpig 
antatt direkte fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av 
fundamenteringsmetode. 
 
Landkarene i akse 1 og 6 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2 - 5 utføres som 
skivepilarer. Pilarene står i sjø og krever undervannsarbeider. Det må graves og sprenges for 
fundamentene. 
 
Overbygning 
 
Overbygningen er en kontinuerlig, spennarmert betongkasse med konstant kassehøyde 2500 
mm. Kassen er utformet med skrå sider. Det er tverrskott ved hver pilarakse. Overbygningen er 
støpt monolittisk sammen med pilarene. Brua utføres i betongkvalitet B45.  
 
Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på to glidelagre i akse 1 og akse 6. Brua utstyres med fuger ved begge 
landkar. På kjørebanen legges membran og slitelag av asfalt. Brua utstyres med standard 
brurekkverk.  
 
Det skal være belysning på brua og innvendig belysning i brukassen. 
 
Byggemetode 
 
Forskaling og armering til undervannsfundamentene kan prefabrikkeres på land. Utstøpningen 
utføres som undervannstøp.  
 
Betongkassen støpes i fem avsnitt på framkjørbar forskalingsvogn. Bunnplate og steg støpes 
først og herdes før topplaten kan støpes. Støpeskjøten legges ca. 0,2 x spennvidde forbi 
søyleakse. Før framskyving av vogn må spennarmeringen oppspennes. 
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Andre vurderte bruløsninger. 
 
I forprosjektfasen ble følgende andre alternativer vurdert: 
 

• Dersom det er enkle fundamenteringsforhold kan det være aktuelt å vurdere en løsning 
med flere og kortere spenn. Brua kan da utføres som massiv bjelkebru i stedet for 
betongkasse. Det vil også føre til at en mindre forskalingsvogn kan benyttes. En løsning 
med 7 spenn og maksimal spennvidde på 30 m vil imidlertid gi 6 fundamentakser i sjø. 
Løsningen er ikke videre beskrevet her. 
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6 KONSTRUKSJONER OVER FJELLVASSDRAGET 

 
6.1 Viadukt ved Litlepollen, Alt. E1 (Tegn. K121) 

 
Generelt 
 
Fastlandsforbindelsen i søndre korridor, alternativ E1, krysser over Fjellvassdraget ved 
Litlepollen sør for Fjell gard. Det vises til oversiktstegning B015. 
 
Brua bygges med to separate løp med en fri avstand på 6,0 m. Hvert løp har tre spenn over 
land. På grunn av sidebratt terreng ved begge landkar ligger bruene forskjøvet til hverandre i 
lengderetning. Ved nordre landkar ligger noen bygninger som må fjernes. Østre løp har 
spennvidder 24,0 m + 30,0 m + 24,0 m, totalt 78 m. Vestre løp har spennvidder 25,0 m + 27,0 m 
+ 32,0 m + 26,0 m, totalt 110 m.  
 
Som bruløsning er valgt bjelkebru i spennarmert betong. Løsningen er vist på tegning K121 med 
angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. 
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Brua er kostnadsregnet til kr. 28.200.000,- eks. mva. 
 
Vegdata 
 
Vegen ligger i en horisontalkurve med radius 700 m. I vertikalplanet har vegen varierende 
stigning, maks. 2 % ved nordre landkar. Bruene har føringsbredde 11,0 m. Det er ensidig 
tverrfall på  bruene. 
 
Underbygning 
 
Det er fjell i dagen ved søndre landkar, og disse fundamenteres på berg. Sprengning må utføres 
forsiktig for ikke å skade nedenforliggende nøst. Det er ikke utført grunnundersøkelser i de 
andre fundamentaksene. Som fundamenteringsløsning her er foreløpig antatt direkte 
fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av 
fundamenteringsmetode. 
 
Landkarene i akse 1 og 4 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2 og 3 utføres som runde 
søylepar. Det må graves og sprenges for fundamentene. 
 
Overbygning 
 
Brua utføres som en spennarmert bjelkebru med to langsgående bjelker med høyde 1,6 m og 
innbyrdes senteravstand 5,5 m. Mellom bjelkene er bruplaten 300 mm tykk. På utsiden av 
bjelkene krager bruplaten ut 2,5 m. Ved landkaraksene er det slakkarmerte tverrbjelker. 
Overbygningen er støpt monolittisk sammen med pilarene. Brua utføres i betongkvalitet B45. 
  



STATENS VEGVESEN 
FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN   
Forprosjekt konstruksjoner Side 30  

 

Fastlandsambandet_Sotra-Bergen_Forprosjekt_konstruksjoner.DOC 
 

 
Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på to glidelagre i akse 1 og akse 4. Brua utstyres med fuger ved begge 
landkar. På kjørebanen legges membran og slitelag av asfalt. Brua utstyres med standard 
brurekkverk.  
 
Det skal være belysning på brua. 
 
Byggemetode 
 
Overbygningen støpes i tre avsnitt på framkjørbar forskalingsvogn, eller på fast stillas reist fra 
bakken. Støpeskjøten legges ca. 0,2 x spennvidde forbi søyleakse.  
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
Det er ikke vurdert andre alternativer i forprosjektfasen. 
 
 

6.2 Bru ved Eidesvatnet, Alt. E1 (Tegn. K122) 

 
Generelt 
 
Fastlandsforbindelsen i søndre korridor, alternativ E1, krysser over Fjellvassdraget ved 
Eidesvatnet  vest for Fjell gard. Det vises til oversiktstegning B015. 
 
Brua bygges med to separate løp med en fri avstand på 6,0 m. Hvert løp har seks spenn. Det er 
sidebratt terreng ved nordre landkar. Det forutsettes en utfylling på vestsiden for vestre landkar. 
Østre løp har spennvidder 25,0 m + 4x30,0 m + 25,0 m, totalt 170 m. Vestre løp har 
spennvidder 25,0 m + 5x30,0 m, totalt 175 m.  
 
Som bruløsning er valgt bjelkebru i spennarmert betong. Løsningen er vist på tegning K122 med 
angivelse av spennvidder, hoveddimensjoner, lastforutsetninger, fundamenteringsløsninger mm. 
 
Kostnadsoverslag er utført i kapittel 7. Brua er kostnadsregnet til kr. 66.240.000,- eks. mva. 
 
Vegdata 
 
Vegen ligger i en svak horisontalkurve med vendeklotoide. I vertikalplanet ligger vegen i et 
lavbrekk med radius 5000 m. Bruene har føringsbredde 11,0 m. Det er varierende tverrfall på  
bruene. 
 
Underbygning 
 
Det er ikke utført grunnundersøkelser i området. Som fundamenteringsløsning er foreløpig 
antatt direkte fundamentering på berg. Grunnundersøkelser må utføres før endelig valg av 
fundamenteringsmetode. 
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Landkarene i akse 1 og 7 utføres som kasselandkar. Pilarene i akse 2 - 6 utføres som runde 
søylepar. Noen av fundamentene står i vann og må utføres som undervannsarbeider. Det må 
graves og sprenges for fundamentene. 
 
Overbygning 
 
Brua utføres som en spennarmert bjelkebru med to langsgående bjelker med høyde 1,6 m og 
innbyrdes senteravstand 5,5 m. Mellom bjelkene er bruplaten 300 mm tykk. På utsiden av 
bjelkene krager bruplaten ut 2,5 m. Ved landkaraksene er det slakkarmerte tverrbjelker. 
Overbygningen er støpt monolittisk sammen med pilarene i de tre midterste aksene. Brua 
utføres i betongkvalitet B45. 
  
Utstyr 
 
Bruoverbygningen hviler på to glidelagre på landkar i akse 1 og akse 7 samt søyler i akse 2 og 
6. Brua utstyres med fuger ved begge landkar. På kjørebanen legges membran og slitelag av 
asfalt. Brua utstyres med standard brurekkverk.  
 
Det skal være belysning på brua. 
 
Byggemetode 
 
Overbygningen støpes i tre avsnitt på framkjørbar forskalingsvogn, eller på fast stillas. 
Støpeskjøten legges ca. 0,2 x spennvidde forbi søyleakse.  
 
Andre vurderte bruløsninger. 
 
Det er ikke vurdert andre alternativer i forprosjektfasen 
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7 KOSTNADSOVERSLAG. 

 
7.1 Generelt 

 
Kostnadsregningen er basert på enhetspriser pr. m

2
 bru for tilsvarende brutyper gitt i Statens 

vegvesens database ”Brupriser”. Prisene i databasen er beregnet gjennomsnitt for 3-5 anbud 
pr. bru for bruer bygget i perioden 1996 – 2006. Alle prisene i databasen er justert til 2006 kr. 
Det er ikke utført statiske beregninger, dimensjonering og masseberegning for de ulike 
konstruksjonene. 
 
Kostnadsoverslagene er entreprisekostnader eks. MVA med prisnivå år 2006. Kostnader for 
mva., planlegging, grunnerverv og byggeledelse samt prisstigning etter 2006 er ikke inkludert i 
kostnadsoverslagene. 
 
Tunneler, kryssløsninger og underganger er ikke med i kostnadsoverslagene. 
 
Følgende forhold er tatt i betraktning ved utarbeidelsen av kostnadsoverslagene: 
 

• Brutype 
 

• Spennvidde og brulengde 
 

• Fundamentering (sjø/land) 
 

• Stedlige forhold (nærhet til eksisterende veg, trafikkavvikling) 
 

 
7.2 Enhetspriser for ulike brutyper fra ”Brupriser” 

 
Enhetspriser fra Statens vegvesens database ”Brupriser” er framstilt grafisk nedenfor, der kr/m

2
 

er vist som funksjon av spennvidde.  
 
Bruene er gruppert i fire grupper :  
 
1. Betong-plate/bjelkebruer 
 
2 Betong-kassebruer 
 
3. Betong Fritt Frambygg bruer 
 
4. Stålbruer bjelke-, samvirke-, buebruer 
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Figur 7.1 Type 1: Betong-plate/bjelkebruer. Entreprisekost./m

2
 

 
 
Figuren viser at denne brutypen er aktuell for spennvidder opp til ca. 35 m. Det er forholdsvis 
stor spredning i prisene. Ulike grunnforhold kan her selvsagt være en grunn for dette. Bruene 
med lavest enhetspris går over land. 
 
Enhetsprisene varierer lite med spennvidden. 
 
Sammenlignet med de andre brutypene kommer denne brutypen gunstig ut med hensyn til pris. 
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Brupriser be tongbruer Kasse
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Figur 7.2 Type 2: Betong-kassebruer. Entreprisekost./m

2
 

 
Denne brutypen er aktuell for spennviddeområdet 40 – 60 m. 
 
Bortsett fra brua med 60 m spennvidde går alle disse bruene over land. Prismessig kommer de 
gunstig ut og kan sammenlignes med betongplate- og bjelkebruene. 
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Brupriser betongbruer Fritt Frambygg
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Figur 7.3 Type 3: Betong Fritt Frambygg bruer. Entreprisekost./m

2
 

 
Fritt frambygg-bruer bygges i et forholdsvis stort spennviddeområde fra rundt 100 m til 300 m. 
 
Figuren viser en at enhetsprisen øker med økende spennvidde. 
 
Spredningen i enhetspriser skyldes for en stor del fundamenteringen. De fleste bruene i figuren 
har fundamenter i sjø, med dybder fra 4 m til 39 m. Bruene som er fundamentert på størst dyp 
har høyest enhetskostnader. 
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Brupriser stålbruer
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Figur 7.4 Type 4: Stålbruer. Entreprisekost./m

2
 

 
Denne figuren viser enhetspriser for forskjellige typer stålbruer, som bjelkebruer, stålkasse i 
samvirke med betongdekke og buebruer (nettverksbuer). 
 
De fleste av disse bruene går over sjø. Dette muliggjør sjøtransport fra verksted og montasje 
med flytekran, noe som kan gi et konkurransefortrinn i mange tilfeller. 
 
Den store spredningen i enhetsprisene kan blant annet skyldes ulike 
fundamenteringskostnader. 
 
En ser at det er mange bruer i spennviddeområdet 40 til 125 m. 
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Figur 7.5 Alle brutyper. Entreprisekost./m

2
 

 
I denne figuren er enhetsprisene for alle brutypene framstilt. Spennviddeområdene for de 
forskjellige brutypene framgår. Videre viser figuren en tendens til at enhetsprisene øker med 
økende spennvidde. 
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7.3 Enhetspriser benyttet i forprosjektet 

 
Basert på enhetsprisene som er presentert foran, er det estimert enhetspriser på 
konstruksjonene på fastlandssambandet Sotra – Bergen. 
 
I tillegg til brutype er det tatt hensyn til spennvidde, fundamentering (sjø/land), 
nærhet til eksisterende veg, trafikkavvikling etc. 
 
Enhetspriser for de forsjellige konstruksjonene er angitt i tabellen under, gruppert etter brutype. I 
tillegg til mest sannsynlig pris er det også tatt med 1 av 10 dyreste og billigste anslag. 
 
Enhetsprisen (kr/m) på kulvertløsningene er basert på erfaringstall fra tilsvarende 
konstruksjoner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7.1 Entreprisekostnader /m
2
   (/m for betongtunnell og kulvert) 

 

        Maks.   kr/m2 Høyeste Laveste 

Alt. Konstruksjon Tegn. Type  Spennv. (kr/m) anslag anslag 

C8 
Viadukt Drotningsvik 
nord K114 1 30 13 000 15 000 12 000 

C9 
Viadukt Drotningsvik 
nord K116 1 30 15 000 17 000 13 000 

C9 Viadukt Breivikskiftet K117 1 25,25 15 000 17 000 13 000 

C9 Viadukt Kipledalen K118 1 15 12 000 14 000 11 000 

E1 Viadukt ved Litlepollen K121 1 32 12 500 14 000 11 000 

E1 Bru ved Eidesvatnet K122 1 30 16 000 17 500 13 000 

         

C7, D7 Bru over Arefjord K111 2 55 18 000 20 000 16 000 

C7 Bru over Mustadvatnet K112 2 55 17 000 19 000 15 000 

C8, C11 Bru over Arefjord K113 2 50 17 000 19 000 15 000 

D1 Bru over Arefjord K119 2 46 16 500 18 500 14 500 

D8 Bru over Arefjord K120 2 50 17 000 19 000 15 000 

         

C102 
Bru over Straumsundet 
nord K103 3 105 20 000 23 000 18 000 

         

C101 Bru over Bildøystraumen K101 4 53 15 000 17 500 13 500 

C101 
Bru over Straumsundet 
sør K102 4 58 15 000 17 000 13 500 

         

C102 Betongtunnel Straume K104 -  -  (100 000) (115 000) (90 000) 

D101 
Senketunnel i 
Straumsundet K105 -  -  (320 000) (370 000) (290 000) 

C9 Kulvert Arefjord K115 -  -  (180 000) (210 000) (160 000) 
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7,4 Kostnadsoverslag konstruksjoner Kolltveit – Arefjord 

 
Nedenfor er utregnet entreprisekostnader for brukonstruksjonene i de ulike alternativer på 
strekningen Kolltveit – Arefjord.  
 
Enhetsprisene kr/m

2
 fra kapittel 7.3 er benyttet, og løpemeterpris fås ved å multiplisere med 

bredden 12,0 m. For rehabilitering av eksisterende Straumsundet bru er kostnadsoverslaget 
basert på antagelser. 

 
      Samlet       

Alt. Konstruksjon Type lengde kr/m2 kr/m kr 

C101 Bru over Bildøystraumen 4 430 15 000 180 000 77 400 000 

  Bru over Straumsundet sør 4 290 15 000 180 000 52 200 000 

          
Sum 
C101 129 600 000 

              

C102 Bru over Bildøystraumen 4 430 15 000 180 000 77 400 000 

  
Bru over Straumsundet 
nord 3 152 20 000 240 000 36 480 000 

  
Eksisterende 
Straumsundet bru Rehab.  152 2 000 24 000 3 648 000 

  Betongtunnel Straume 
Betong- 
hvelv 840  100 000  84 000 000 

          
Sum 
C102 201 528 000 

              

D101 Bru over Bildøystraumen 4 430 15 000 180 000 77 400 000 

  
Senketunnel i 
Straumsundet 

Betong- 
kulvert 240  320 000 76 800 000 

          
Sum 
D101 154 200 000 

 
 

Tabell 7.2 Entreprisekostnader ulike alternativ Kolltveit - Arefjord 
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7.5 Kostnadsoverslag konstruksjoner Arefjord – Storavatnet/Ringveg Vest 

 
Nedenfor er utregnet entreprisekostnader for brukonstruksjonene i de ulike alternativer på 
strekningen Arefjord – Storavatnet/Ringveg Vest. 
 
Enhetsprisene kr/m

2
 fra kapittel 7.3 er benyttet, og løpemeterpris fås ved å multiplisere med 

brubredden 12,0 m. For utvidelse av eksisterende bruer multipliseres enhetsprisen med 2,5 m. 
 

      Samlet       

Alt. Konstruksjon Brutype lengde kr/m2 kr/m kr 

C7 Bru over Arefjord 2 375 18 000 216 000 81 000 000 

  Bru over Mustadvatnet 2 291 17 000 204 000 59 364 000 

          
Sum  
C7 140 364 000 

              

C8 Bru over Arefjord 2 260 17 000 204 000 53 040 000 

  Viadukt Drotningsvik nord 1 206 13 000 156 000 32 136 000 

          
Sum  
C8 85 176 000 

              

C9 Kulvert Arefjord 
Betong- 
kulvert 44  180 000 7 920 000 

  Viadukt Drotningsvik nord 1 280 15 000 180 000 50 400 000 

  Viadukt Breivikskiftet 1 98 15 000 180 000 17 640 000 

  Viadukt Breivikskiftet 
Utvidelse 
gammel bru 97 25 000 62 500 6 062 500 

  Viadukt Kipledalen 1 35 12 000 144 000 5 040 000 

  Viadukt Kipledalen 
Utvidelse 
gammel bru 35 25 000 62 500 2 187 500 

          
Sum  
C9 89 250 000 

              

C11 Bru over Arefjord 2 260 17 000 204 000 53 040 000 

          
Sum 
C11 53 040 000 

              

D1 Bru over Arefjord 2 328 16 500 198 000 64 944 000 

          
Sum  
D1 64 944 000 

              

D7 Bru over Arefjord 2 375 18 000 216 000 81 000 000 

          
Sum  
D7 81 000 000 

              

D8 Bru over Arefjord 2 452 17 000 204 000 92 208 000 

          
Sum 
D8 92 208 000 

 
Tabell 7.3 Entreprisekostnader ulike alternativ Arefjord – Storavatnet/Ringveg Vest 
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7.6 Kostnadsoverslag konstruksjoner Søndre korridor 

 
Nedenfor er utregnet entreprisekostnader for brukonstruksjonene i de ulike alternativer for 
fastlandsforbindelse i søndre korridor. 
 
Enhetsprisene kr/m

2
 fra kapittel 7.3 er benyttet, og løpemeterpris fås ved å multiplisere med 

brubredden 12,0 m. 
 

      Samlet       

Alt. Konstruksjon Type lengde kr/m2 kr/m kr 

E1 Viadukt ved Litlepollen 1 188 12 500 150 000 28 200 000 

  Bru ved Eidesvatnet 1 345 16 000 192 000 66 240 000 

  Bru over Bildøystraumen 4 430 15 000 180 000 77 400 000 

  Bru over Straumsundet nord 3 152 20 000 240 000 36 480 000 

  
Eksisterende  
Straumsundet bru Rehab.  152 2 000 24 000 3 648 000 

          
Sum  
E1 211 968 000 

              

              

E2 Bru over Bildøystraumen 4 430 15 000 180 000 77 400 000 

  Bru over Straumsundet nord 3 152 20 000 240 000 36 480 000 

  
Eksisterende  
Straumsundet bru Rehab.  152 2 000 24 000 3 648 000 

          
Sum  
E2 117 528 000 

 
. 
Tabell 7.4 Entreprisekostnader ulike alternativ Søndre korridor 
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VEDLEGG: 
 
 
 
TEGNINGSLISTE 
 
A OVERSIKTSTEGNINGER FRA STATENS VEGVESEN 
 
B KONSTRUKSJONSTEGNINGER FRA OPTICONSULT 
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A  OVERSIKTSTEGNINGER FRA STATENS VEGVESEN 
 

TEGN. 
NR. 

TITTEL DATO REV REV. 
DATO 

 KOLLTVEIT - AREFJORD    

B001 Oversikt alternativ Plan Jan. 08   

     

 AREFJORD – STORAVATNET/RINGVEG VEST    

B002 – 
B005 

Oversikt alternativ Plan Jan. 08   

     

 SØNDRE KORRIDOR    

B011 – 
B016 

Oversikt alternativ Plan Jan. 08   
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B  KONSTRUKSJONSTEGNINGER FRA OPTICONSULT 
 

TEGN. 
NR. 

TITTEL DATO REV REV. 
DATO 

 KOLLTVEIT - AREFJORD    

     

 Alt. C 101    

K101 Bru over Bildøystraumen 01.02.08   

K102 Bru over Straumsundet sør 01.02.08   

     

 Alt. C 102    

 Bru over Bildøystraumen (som K101)    

K103 Bru over Straumsundet nord 01.02.08   

K104 Betongtunnel Straume 01.02.08   

     

 Alt. D 101    

 Bru over Bildøystraumen (som K101)    

K105 Senketunnel i Straumsundet 01.02.08   

     

 AREFJORD – STORAVATNET/RINGVEG VEST    

     

 Alt. C7    

K111 Bru over Arefjord 01.02.08   

K112 Bru over Mustadvatnet 01.02.08   

     

 Alt. C8    

K113 Bru over Arefjord 01.02.08   

K114 Viadukt Drotningsvik nord 01.02.08   

     

 Alt. C9    

K115 Kulvert Arefjord 01.02.08   

K116 Viadukt Drotningsvik nord 01.02.08   

K117 Viadukt Breivikskiftet 01.02.08   

K118 Viadukt Kipledalen 01.02.08   

     

 Alt. C11    

 Bru over Arefjord (som K113)    

     

 Alt. D1    

K119 Bru over Arefjord 01.02.08   

     

 Alt. D7    

 Bru over Arefjord (som K111)    

     

 Alt. D8    

K120 Bru over Arefjord 01.02.08   



STATENS VEGVESEN 
FASTLANDSAMBANDET SOTRA - BERGEN 
Forprosjekt konstruksjoner   

 

Fastlandsambandet_Sotra-Bergen_Forprosjekt_konstruksjoner.DOC 
 

TEGN. 
NR. 

TITTEL DATO REV REV. 
DATO 

     

 SØNDRE KORRIDOR    

     

 Alt. E1    

K121 Viadukt ved Litlepollen  01.02.08   

K122 Bru ved Eidesvatnet  01.02.08   

 Bru over Bildøystraumen (som K101)    

 Bru over Straumsundet nord (som K103)    

     

     

 Alt. E2    

 Bru over Bildøystraumen (som K101)    

 Bru over Straumsundet nord (som K103)    

 




































