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Forord 
 

Statens vegvesen, Region sør, arbeider med konsekvensutredning (KU) for ny fastlandsforbindel-

se fra Nøtterøy og Tjøme. Rambøll har fått i oppgave å utarbeide skisseprosjekter for bru-

konstruksjonene. 

 

 

Denne rapporten omfatter skisseprosjekter med hensyn på estetikk, teknikk og økonomi for bru-

løsninger for de fire linjene 10000, 11000/11500, 12000 og 16200 som krysser Vestfjor-

den/Byfjorden. For hver av linjene er det utarbeidet to brualternativer for firefeltsløsning og 

to/tre brualternativer for to felts løsning. Rapporten gir anbefaling om hvilken brutype som bør 

legges til grunn for det videre arbeidet med de fire linjene i det videre arbeidet med kommune-

delplanen. 

 

 

Kostnadsoverslagene er laget med nøyaktighet ± 25 %. 

 

 

Rambøll har vært representert ved: 

 

 Øivind Pedersen (prosjekteringsleder), 

 Runar Sørensen (saksbehandler) 

 Håkon Sundby (saksbehandler) 

 Ib Blom Andersen (saksbehandler) 

 

Arkitekt har vært L2 Arkitekter ved Ivar Lunde og Pietro Sala. 

 

 

 

 

Kontaktperson hos Statens vegvesen Region sør har vært prosjektleder Steinar Aspen. 

 

 

 

 

Drammen april 2017. 
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1. SAMMENDRAG 

Denne rapporten er utarbeidet av Rambøll Norge AS med underkonsulent på oppdrag for Statens 

vegvesen Region sør. Underkonsulent er L2 Arkitekter AS. 

 

Rapporten omhandler skisseprosjekt for bruer for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.  

 

 

1.1 Grunnlag 

 

Grunnlaget for oppdraget er veglinjer som er utarbeidet av Statens vegvesen Region sør. Fire 

forskjellige veglinjer er valgt ut gjennom en silingsprosess utført av Statens Vegvesen. Det er 

utarbeidet brualternativer for både fire felt og to felts vegløsninger med eget GS-felt for de fire 

veglinjene. 

 

Firefeltsveien skal utformes i samsvar med veiklasse H6 i henhold til håndbok N100 mens to-

feltsvegen skal utformes i henhold til veiklasse H5. GS-feltet gis bredde 6,5 m. Det er utført 

grunnundersøkelser for å kartlegge løsmassemektighet og bergnivåer. 

 

Krav til seilåpninger skal være bredde 80 m og høyde 55 m. For å tilfredsstille dette er bruene 

laget med muligheter for å åpnes enten som klaffebruer, svingbruer eller hevebruer. Det er også 

sett på alternativer for hengebruer med seilingshøyde 37 m. 

 

 

1.2 Gjennomføring 

 

Som innledning til prosjektet ble det sammen med vegvesenet gjennomført et idéseminar. Gjen-

nom arbeid i prosjekteringsmøter har det vært vurdert ca. 50 brualternativer hvor til slutt 17 stk. 

er valgt dokumentert i denne rapporten. 

 

 

1.3 Kostnader 

 

Oppsummering av kostnadene er gitt i tabellen nedenfor mens kostnadsberegningen er vist i 

vedlegg 3. 
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Tabell 1, Kostnadssammenstilling 

 

 

1.4 Anbefaling brualternativer 

 

Brualternativene i linje 10000 og 11000/11500 kan anvendes om hverandre. Likeledes kan brual-

ternativene i linje 12000 og 16200 anvendes om hverandre. 

Tabell 2, Estetisk og teknisk vurdering av brualternativer 

Brutype Estetisk egnethet Teknisk egnethet Rangering 

Hengebrualternativene 

(Linje 10000 og 

11000/11500) 

Godt egnet 
Godt egnet. Bygger på 

kjente bruløsninger 1) 
1 

Svingbruer i Vestfjorden 

(Linje 10000) 
Noe egnet 

Mindre egnet for store 

spenn, lite erfaring med 

dobbelklaffer med store 

spennvidder. 

2 

Klaffebru i Vestfjorden og 

Byfjorden 

(Linje 12000 og 16200) 

Noe egnet 

Mindre egnet for store 

spenn, lite erfaring med 

dobbelklaffer med store 

spennvidder. 

2 

Hevebru i Vestfjorden 

(Linje 11000/11500) 

Noe mindre egnet. 

 

Godt egnet. Bygger på 

kjente bruløsninger. 
3 

Hevebru i V 

(Linje 12000) 

Ikke egnet 

(Grunnet de høye midts-

tilte tårnene nær byen.) 

Godt egnet. Bygger på 

kjente bruløsninger. 
4 

Lav klaffebru med underlig-

gende konstruksjon 

(Linje 12000 og 16200) 

Ikke egnet 

(massive pilarer for 

klaffespennet) 

Mindre egnet for store 

spenn, lite erfaring med 

dobbelklaffer med store 

spennvidder. 

5 

Lav svingbru 

(Linje 16200) 

Ikke egnet 

(massive pilarer for 

klaffespennet) 

Noe egnet for den aktuel-

le spennvidden 
5 

1) Hengebrualternativene tilfredsstiller ikke krav til seilingshøyde 55 m. Skal disse alternativene benyttes må krav til sei-

lingshøyde vurderes. Det er også vurdert at veglinjen ikke kan legges høyere over brua for på den måten å oppnå tilfreds-

stillende seilingshøyde. 

 

Utfyllende vurdering og anbefaling er vist i kapittel 11.  

Brualternativ

Linje 10000 alternativ 1 , Trafikk i to felt Svingbru Kassebru i stål 14 700    108 844  1 600         16        

Linje 10000 alternativ 2 , Trafikk i fire felt Svingbru Kassebru i stål 17 000    108 235  1 840         17        

Linje 10000 alternativ 3 , Trafikk i to felt Hevebru Kassebru i stål 13 600    97 059    1 320         7          

Linje 10000 alternativ 4 , Trafikk i fire felt Hevebru Kassebru i stål 15 900    94 340    1 500         14        

Linje 11000/11500 alternativ 1 , Trafikk i to felt Hengebru Enkel stålkasse 12 100    61 983    750            1          

Linje 11000/11500 alternativ 2 , Trafikk i fire felt Hengebru Dobbel stålkasse 15 900    91 824    1 460         12        

Linje 11000/11500 alternativ 3 , Trafikk i to felt Klaffebru Kassebru i stål 12 100    105 785  1 280         5          

Linje 11000/11500 alternativ 4 , Trafikk i to felt Klaffebru Kassebru i stål 14 200    104 225  1 480         13        

Linje 11000/11500 alternativ 5 , Trafikk i fire felt Hengebru Enkel stålkasse 14 100    63 830    900            2          

Linje 12000 alternativ 1 , Trafikk i to felt Klaffebru Kassebru i stål 14 600    89 041    1 300         6          

Linje 12000 alternativ 2 , Trafikk i fire felt Klaffebru Kassebru i stål 17 100    81 871    1 400         10        

Linje 12000 alternativ 3 , Trafikk i to felt Hevebru Kassebru i stål 14 600    95 890    1 400         11        

Linje 12000 alternativ 4 , Trafikk i fire felt Hevebru Kassebru i stål 17 100    90 058    1 540         15        

Linje 16200 alternativ 1 , Trafikk i to felt Klaffebru Kassebru i betong 16 800    73 810    1 240         4          

Linje 16200 alternativ 2 , Trafikk i fire felt Klaffebru Kassebru i betong 19 600    70 918    1 390         9          

Linje 16200 alternativ 3 , Trafikk i to felt Svingbru Kassebru i stål 16 800    71 429    1 200         3          

Linje 16200 alternativ 4 , Trafikk i fire felt Svingbru Kassebru i stål 19 600    68 367    1 340         8          

Åpnings-

spenn Faste spenn

Bruareal 

[m2]

Pris med rigg 

mill [NOK]

Ranger-

ing

m2 pris 

med rigg 

[kr/m2]
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2. OPPGAVEBESKRIVELSE 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 

 

Statens vegvesen Region Sør har fått i oppdrag av Bypakke Tønsberg-regionen å utføre planar-

beid for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Dette planarbeidet omhandler interkom-

munal kommunedelplan med konsekvensutredning. 

 

Det skal lages skisseprosjekter for bruløsninger for både to- og firefelts vegløsning med gang- og 

sykkelfelt. 

 

Vurderingene som skal legges til grunn er i prioritert rekkefølge:  

 

1. Estetikk 

2. Tekniske løsninger 

3. Kostnader 

 

Oppgaven omfatter faglige vurderinger, kostnadsberegninger og anbefalinger. 

 

Spesielt for dette prosjektet er å vurdere brutyper som kan åpnes. Dette gir behov for gjennom-

gang av prinsipper for åpningsbare bruer.  

 

 

2.2 Oversikt over veglinjer 

 

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført en silingsprosess og antall veglinjer som skal 

konsekvensutredes er redusert fra 20 til 7 hvorav 2 av veglinjene er for tunnelløsninger, mens de 

resterende 5 er for bruløsninger. 

 

Veglinjene for bruløsningene er plassert i to korridorer: 

 Korridor 1: Kolberg – Kaldnes / Ramberg - Smørberg – Jarlsberg travbane. 

 Korridor 2: Kolberg – Kaldnes – Korten 

 

Etter en silingsprosess er det veilinjene 10000, 11000/11500, 12000 og 16200 som gjenstår hvor 

det er laget bruløsninger. 
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Figur 1, Kart med veglinjer 

 

Bruløsningene er illustrert for linje 10000, 11000/11500, 12000 og 16200. 
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3. GRUNNLAG 

3.1 Forutsetninger og grunnlag mottatt fra Statens vegvesen 

 

 Bypakke Tønsbergregionen, Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, Interkommunal 

kommunedelplan med konsekvensutredning, Fastsatt planprogram. April 2016. 

 

 Bypakke Tønsbergregionen, Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, Interkommunal 

kommunedelplan med konsekvensutredning, Siling av alternativer, sammendrag. April 2016. 

 

 Bypakke Tønsbergregionen, Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, Interkommunal 

kommunedelplan med konsekvensutredning, Kravspesifikasjon for konsulenttjenester, Skis-

seprosjekt for alternative brukryssinger. Juni 2016. 

 

 Geotekniske vurderinger. 

 

 To felts veg, dimensjoneringsklasse H5 + gang og sykkelveg med brutto bredde 6,5 m. 

Firte felts veg, dimensjoneringsklasse H6 + gang og sykkelveg med brutto bredde 6,5. 

 

 Konstruksjonene dimensjoneres i henhold til Håndbok N400 bruprosjektering samt Euroko-

der. 

 

 Konsekvensutredning Tønsbergpakken fase 2, Systemalternativ 1, Skisseprosjekt med kost-

nadsoverslag brukonstruksjoner.  

 

 Skisseprosjekt med kostnadsoverslag brukonstruksjoner, 2004 med tegningshefte og illustra-

sjoner. Mars 2004. 

 

 

3.2 Geotekniske undersøkelser 

 

Utdrag fra geotekniske undersøkelser: 

 

Det er foretatt grunnundersøkelser i de aktuelle linjene for å finne vanndybde, mektighet av løs-

masse og dybde til fjell. 
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3.3 Krav vedrørende seilløp og skipstrafikk 

 

Leden opp Vestfjorden til Tønsberg er av kystverket klassifisert som en hovedled. Dette gir at 

seilløpet skal ha minimum bredde 80 m. 

 

Følgende er hentet fra «Konsekvensutredning Tønsbergpakken fase 2, Systemalternativ 1, Skis-

seprosjekt med kostnadsoverslag brukonstruksjoner.» fra 2004. Det er de samme behov for 

skipstrafikk som styrer valg av seilingsløpet i dag. 

 

«Etter avtale er det innhentet supplerende opplysninger om skipstrafikken til Tønsberg havn fra 

de to største brukerne av havnen, Scanrope AS og Herema Tønsberg AS.  

 

Fra Scanrope er det innhentet opplysninger om dimensjonerende skip som jevnlig anløper deres 

anlegg. Maksimal båtstørrelse er 12000 tdw (tonn dødvekt) i 6 knops fart forbi brustedet. Typiske 

installasjonsbåter har ytre mål L/B/H = 130/25/32 med 6-7 m dyptgående. 

 

Fra Herema er det innhentet opplysninger om deres slep som krysser brustedet.  Største slep er 

begrenset oppad av en total last på < 80.000 tonn inkl. maks nyttelast med tilhørende ballaste-

ring. Seilingshastigheten er maks 6 knop, og slepene vil ikke bli foretatt med referanse vindstyr-

ke 3 min. middelvind i 10 m høyde > 12 m/s. (V 3,10 < 12 m/s Dette tilsvarer V 10,10 = ca. 11 

m/s). Slepene vil alltid ha min. 3 taubåter, men flere taubåter kan benyttes uten betydelige mer-

utgifter. 

 

Ovenstående viser at det valgte seilløpet på 40 x 80 m er fornuftig men kan muligens reduseres 

noe i høyden. Videre er dimensjonerende skip for prosjektering av bruenes fendersystem valgt til 

12.000 tdw i 6 knops fart, iflg. opplysningen fra Scanrope. Vedr. slep fra Herema må sikkerheten 

av dette forutsettes ivaretatt av et tilstrekkelig antall taubåter foran og bak lekteren for sikker 

manøvrering gjennom seilløpet. Det synes foreløpig ikke riktig å basere seg på at det skal anord-

nes konstruksjoner som skal kunne motstå en direkte kollisjon med en energi tilsv. en fullastet 

Herema – lekter  

 

Til orientering opplyser Herema også at deres slep alltid seiler i vestre løp i det smale Verjø-

sundet. Dette sundet er mudret til 8 m i en bredde på 80 m, hvilket tilsvarer foreslåtte seilings-

bredde for ny bru.» 

 

I henhold til den kommuneplanene for Tønsberg og Nøtterøy kommuner som i dag foreligger for 

Kaldnes området ønsker man fortsatt industrivirksomhet her som opprettholder krav til seilings-

led med bredde 80 m og høyde 55 m. Aktiviteten til Scanrope er vedtatt nedlagt (januar 2017) 

noe som kan gi endrede krav til seilingsled. Dette er ikke tatt hensyn til i denne rapporten. 

 

Som grunnlag for det videre arbeidet legges til grunn bredde på seilløpet lik 80 m. Lig-

ger brukassen i seilløpet lavere enn 55 så må dette kunne åpnes. For sidespennene 

ønskes frihøyde større enn 6 m slik at de fleste motordrevne fritidsbåter kan passere. 
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3.4 Vannhøyder 

 

Definisjon av de forskjellige vannstandsnivåene er vist i figur 2. Det er høyeste astronomiske 

tidevann (HAT) som skal legges til grunn for bestemmelse av seilhøyder for bruene. 

 

 

Figur 2, Definisjon av vannstandsnivåer 
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Figur 3, Vannstandsnivåer i Tønsberg [cm] 
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3.5 Strøm-, vind- og bølgeforhold 

 

3.5.1 Strøm 

Strømforholdene i Tønsbergfjorden vurderes å være så små på de aktuelle brustedene at disse 

ikke påvirker brukonstruksjonene. 

 

Sammenlignet med andre laster antas strøm å gi meget lite bidrag til det totale lastbildet for 

brukonstruksjoner som er fundamentert til berg på havbunnen, og på skisseprosjektnivå kan 

denne lasten sees bort fra. 

 

3.5.2 Bølger og bølgelaster 

Bølgelastene i området er små og antas neglisjerbare ved vurderinger på skisseprosjektnivå. 

Bølger fra passerende skip, kan være en utfordring i byggeperioden, for eksempel ved innløfting 

av stålelementer til bruoverbygningen. 

 

3.5.3 Vind 

Det er ikke utført spesifikke vindanalyser for brustedene. Til vurderingene benyttes vindhastighe-

ter hentet fra Eurokodene. 

 

 

3.6 Krav til vegklasse og føringsbredde 

 

Det er stilt krav til at bru for to felts veg skal tilfredsstille vegklasse H5, mens bru for firefelt veg 

skal tilfredsstille vegklasse H6 begge med tillegg for GS-felt med brutto bredde 6,5 m (6m + 

2x0,25 m). For bruer generelt er det krav om at brukassene skal ha et symmetrisk tverrsnitt. For 

noen brutyper er det også ønskelig med to parallelle brukasser. Dette gir forskjellige tverrprofiler 

for veg og GS-felt over de forskjellige bruløsninger.  

 

 

Figur 4, Tverrprofil vegklasse H5 

 

 

 

Figur 5, Tverrprofil vegklasse H6 
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Figur 6, To felts veg med ett GS-felt (på felles brukasse) 

 

 

Figur 7, To felts veg med to GS-felt (på dobbel brukasse) 

 

 

 

Figur 8, Fire felts veg med ett GS-felt (på felles brukasse) 

 

 

 

Figur 9, Fire felts veg med to GS-felt (på dobbel brukasse) 

 

Statens vegvesen har angitt at G/S-feltet skal ligge på brualternativenes nord- eller østside av 

brua. 
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4. KONSTRUKSJONSTYPER 

 

4.1 Generelt 

 

Bruene består generelt av faste spenn og spenn som kan åpnes. Disse kombineres til gode tek-

niske og estetiske bruløsninger. Ofte er fundamenteringsforholdene med på å styre plassering av 

søyler som igjen gir spennvidde for brubjelken. Plassering og størrelse av seilløpet er også med 

på å styre bruas spennvidder og valg av brukasser. 

 

 

4.2 Faste spenn 

 

For de faste spennene er det vanlig å benytte kassekonstruksjoner med spennvidder fra 50 til 60 

m. 

 

Dette kan være kassekonstruksjoner 

 

 i betong, 

 i stål eller  

 i samvirke mellom stål og betong der den nedre delen er i stål, og den øvre delen i betong. 

 

 

 

 

Figur 10, Dobbel brukasse i betong (for brede bruer) 

 

 

 

Figur 11, Brukasse i stål, (hengebru) 

 

 

 

Figur 12, Brukasse med samvirke mellom stål og betong 

 

Som alternativ til lukket brukasse kan en platebærer i stål med overliggende betongdekke benyt-

tes. 
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Ved kortere spenn kan sidespennen også lages som platebjelkebruer i betong med massive be-

tongtverrsnitt. 

 

 

4.3 Bevegelige spenn 

 

I det følgende beskrives de forskjellige typer bevegelige spenn med sine konstruksjonsprinsipper, 

virkemåte, fundamentering, håndtering, drift og vedlikehold samt sammenligning av fordeler og 

ulemper ved de forskjellige løsningene. De bevegelige spennene kan deles inn i følgende typer: 

 

 klaffebruer, 

 svingbruer og 

 hevebruer. 

 

 

4.3.1 Klaffebruer 

 

Klaffebruene har generelt blitt utført med motvekt plassert i en kjeller i søylen som holder klaffe-

spennet. Søyla som bærer klaffen er ofte betegnet «klaffepilaren». Dette har medført at vann og 

skitt fra kjørebanene har blitt ført ned i kjelleren i søyla. Dette har ofte forårsaket alvorlige korro-

sjonsskader på det mekaniske utstyret som der det er plassert er vanskelige tilgjengelig for ved-

likehold. 

 

De fleste tradisjonelle klaffebruer er uført med et fast omdreiningspunkt og en bakenforliggende 

kontravekt som er skjult i søyla som bærere klaffen. Med lavere linjeføringer over vannlinjen har 

dette medførte at klaffespennet i åpen tilstand befinner seg under vannlinjen. Dette var  

 

 for det først, en dyr utførelse,  

 for det andre, vanskelig å få tett mot inntrengende vann  

 og for det tredje, en mulighet for at vann og skitt samlet seg i bunnen av den fuktige kjelle-

ren. 

 

Den tradisjonelle løsningen medførte imidlertid en permanent balanse mellom klaffespennet og 

kontravekten, slik at kun vindlastene ved åpen bru var dimensjonerende for maskineriet som 

løfter klaffen. I tillegg var det massive klaffespennet som regel bygget i betong og ikke godt arki-

tektonisk utformet. 

 

«Van Gogh løsningen» (se fig. 18), som er en gammel oppfinnelse, løste den gang og nå proble-

met med plass til kontravekt og dermed utelatelse av den dyre og besværlige kjelleren i søyla 

som bærer klaffen, «Klaffepilar». Kontravekten kom opp i lufta med en mulig arkitektonisk ge-

vinst, men den er fortsatt eksponert for vann og vind med vanskelig vedlikehold. 

 

Anleggs- og vedlikeholdsutgifter til «klaffepilaren», med plass til motvekt, og den mindre heldige 

arkitektoniske utførelse, har de seneste år medført løsninger uten «klaffepilar, og annen løsning 

for å balansere klaffespennet eller også utelatelse av motvekten. 

 

En ikke eller delvis balansert klaff krever da et maskineri for å heve klaffen fra lukket posisjon. 

Den nødvendige maskinelle effekt avtar med åpningsvinkelen, og vil i åpen posisjon nærme seg 

null, hvor vindlasten til gjengjeld vil være dominerende for den nødvendige tilførte effekt. Effekt-

forbruket vil generelt over tid være mindre for en balansert bru, mens den nødvendige kapasitet 

stort sett vil være den samme, avhengig av vekten av klaffespennet. 

 

De to klaffebruene fra Tønsberg til Nøtterøy er gode eksempler på tradisjonelle klaffebruer med 

motvekt i «klaffepilaren». 
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Figur 13, Bru over Fredrikaholm-løpet i København med tradisjonell klaff med kontravekt i dyp klaffepil-
lar. 
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4.3.1.1 Klaffebru uten kontravekt  

 

Bruer uten kontravekt med maskineri som løfter egenvekten og vindlasten benyttes oftere av 

ovenfor nevnte grunner. 

 

Eksempler på dette er brua i Trondheim over Nidelven og brua i Stege havn i Danmark. 

 

Den tilførte effekt i åpningsfasen er, for brua i Trondheim, beskrevet i en artikkel i ICE Interna-

tional Civil Engineering september 2011. Figurene nedenfor er hentet fra denne. 

 

 

 

Figur 14, Bru over Nidelva, tilført effekt under åpning av klaffespennet 

 

 

 

Figur 15, Bru over Nidelva, Trondheim 
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Figur 16, Klaffebru i Stege havn, Danmark 

 

 

Figur 17, Klaffebru i Stege havn, Danmark 

 

Lastene fra klaffen som tas opp i de hydrauliske sylindrene, kan plasseres slik at sylinderlastene 

optimaliseres. Effektforbruket anses ikke som en vesentlig parameter, på grunn av relativt få 

åpninger i bruas levetid. 

 

  



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

17 av 223 

4.3.1.2 Klaffebru med synlig kontravekt  

 

Den klassiske synlige kontravekt på en overliggende bjelke som «Van Gogh» løsningen har den 

fordel at «klaffepilaren» kan utføres tørt over vannlinjen. Maskineriet kan plasseres i «klaffepila-

ren» som for brua i Køge Danmark eller eksponert som brua i Fredrikstad. 

 

 

Figur 18, Køge klaffebru, Van Gogh løsning 
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Figur 19, Illustrasjon av Køge klaffebru 
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Figur 20, Klaffebru i Fredrikstad, Kråkerøybrua 
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Andre løsninger med synlig kontravekt kan lages, hvorav en er vist nedenfor.  

 

 

Figur 21, Prinsippskisse for alternativ løsning med annen motvekt 
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4.3.1.3 Rullebru med synlig kontravekt (rulleklaff) 

 

Brua er en variant av en klaffebru med kontravekt uten dyp klaffepilar (kjeller for maskineri er 

plassert under vannlinjen). 

 

 

Figur 22, Halskov bru 

 

 

Som vist for Halskov bru i Danmark ruller brua bakover på et sirkelsegment som er i kontakt 

med rullebanen på den underliggende klaffepilaren hvor det hydrauliske maskineriet er innbygget 

over vannlinjen. 

 

Brua er et godt eksempel på at pilar og maskineriet holdes fri for vann og skitt når brua åpner. 

 

Konstruksjonsprinsippet fremgår overordnet for bru i Qatar vist nedenfor. 
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Figur 23, Pearl Qatar Port Arabia, bru med rulleklaff 

  

Løsningen som er mye utbredt har visuelle muligheter. Eksempelvis kan kontravekten kombine-

res med skråstag for bæring av klaffen. 
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4.3.1.4 Klaffebru med loddrett rullekrans  

 

I Victoria i Canada utføres en avansert klaffebru som fungerer som en vanlig klaffebru men med 

et sentralt lager som dreier på en sirkulær bane med rullelagre. 

 

 

 

Figur 24, Tegning av loddrett rullekrans med forklaring 

 

 

 

Figur 25, Modell av brua i Victoria som er under utførelse 
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4.3.2 Svingbruer 

 

Svingbroer er ikke utsatt for vindlaster slik som klaffebruer. De krav som stilles til seilingsbredde 

og seilingshøyde som videre danner krav til åpning for klaffebruer favoriserer svingbruene. Dette 

fordi dimensjonene og kapasiteten på svingmekanismen, nærmest er lineær med spennvidden av 

svingspennet, og stiger ikke eksponentielt med høyden av klaffen som for en klaffebru. Dreie-

mekanismen utførtes tradisjonelt mekanisk med girkasse med tannhjul som for klaffebruene. I 

nyere tid er denne erstattet med et hydraulisk drivmaskineri, som vist med to hydrauliske sy-

lindre plassert sentralt om omdreiningsaksen. 

 

 

Figur 26, Illustrasjon av pillar med utstyr for svingbru 

 

Svingspennet understøttes på en dreieskive enten med glidelagre med lav friksjon, eller med 

sfærisk rullelagre. Før brua åpnes skal svingspennets endelagre frigjøres fra kontakten med søyla 

den står på. Denne frigjøringen har tidligere blitt utført ved å løfte svingspennet helt fri, enten 

ved å vippe åpningsspennet trinn for trinn eller ved hydraulisk sentralt løft av hele spennet. Sist-

nevnte krever et stort maskineri for å heve svingspennets ender over lagrene. Alternativt kan de 

fritt utkragende spennenes ender løftes og senkes av et skråplan i forbindelse med dreiningen, 

noe som krever et tillegg fra dreiemaskineriet for å overskride den skrå lastkomponenten. Et 

annet alternativ er å løfte spennet med koniske rigler, som er anvendt for svingbrua i København 

vist nedenfor. 

 

Det åpne svingspennet er sårbart for skipskollisjon, og må beskyttes mot skipsstøt. 
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Figur 27, Svingbru København brygge 

 

 

Et eksempel på asymmetriske svingspenn er vist for svingbrua i Malmø. 

 

 

Figur 28, Eksempel på asymmetriske spenn er vist for svingbrua i Malmø. 
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Marienholm svingbru i Göteborg, for jernbanen, har like store spenn og en betydelig beskyttelse 

mot påkjørsel av skip. En modell av brua er vist nedenfor. 

 

 

 

Figur 29, Marienholm svingbru, 3D-modell. 

 

 

4.3.3 Hevebru 

 

En hevebru er en teknisk løsning der brubjelken heves vertikalt ved hjelp av heismaskiner. 

 

Dette er blant annet benyttet i Södertälje i Stockholm og i Trollhättan. Begge disse bruene er 

jernbanebruer. 

 

 

 

Figur 30, Hevebru i Södertälje 
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Figur 31, Hevebru i Trollhättan 

 

 

En elegant hevebru er utført i Bordeaux i Frankrike over elven Garonne. Dette er Europas største 

hevebru. Det sentrale løftespennet er 117 m langt og kan heves vertikalt opp til 53 m. Løfte-

spennet veier rundt 2600 tonn og bredden varierer fra 32 til 45 m. Brua har kjørefelt for biler, 

trikker, syklister og fotgjengere. Den kan håndtere 43.000 kjøretøyer i døgnet. 

 

 

Figur 32, Hevebru i Bordaux over elven Garonne 
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Den nye Botlek løftebru i Rotterdam i Nederland har det tyngste løftespennet, den største løfte-

frekvensen og den høyeste løftehastighet på noe løftebru som er laget. Med to spenn på 93,4 m 

hver og en bredde på 49 m, er vekten som skal løftes ca. 5000 tonn på hver side, tilsvarende er 

vekten av hele Eiffeltårnet ca. 10.000 tonn. Brua åpnes ca. en gang hver time tilsvarende 9000 

ganger per år. Løftehøyden er 31 meter, og ett minutt og 49 sekunder er nødvendig tid for å 

heve eller senke brua. Den høyeste løftehastighet er 0,435 m/s. Brua har vanlig trafikk i fire kjø-

refelt, dobbeltsporet jernbane og to felt for gang og sykkeltrafikk. Det er ikke sagt noe om tider 

det tar for øvrige faser for stenging av trafikk og åpning av brua. 

 

 

Figur 33, Nye Botlek bridge Rotterdam 

 

De viste hevebruene her viser at det er mulig å lage hevebruer som gir seilingsbredde 80 m og 

seilingshøyde 55 m. 
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4.4 Beskyttelse mot skipsstøt 

 

Eksempel på sikring av pilar mot skipsstøt. 

 

 

 

Figur 34, Sikring av pilar på Sallingsund bru Danmark 

 

 

 

Figur 35, Prinsippskisse for sikringskonstruksjon 

 

Størrelse på skipsstøtkonstruksjonen bestemmes av størrelse på dimensjonerende skip og grunn-

forholdene. 
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5. IDEFASE 

Det ble gjennomført et ideseminar med deltakere fra statens vegvesen og Rambøll/L2 Arkitekter. 

 

Som grunnlag for seminaret ble det innledet med: 

 Orientering om prosjektet generelt 

 Orientering om veglinjene 

 Orientering om geoteknikk og fundamentering 

 Orientering om bevegelige bruer 

 Befaring av brustedene 

 

 

Notat fra idéseminaret er vist i vedlegg til rapporten. 

 

Ideene som kom fram under ideseminaret er tatt med videre i utarbeidelse av brumodellene. 
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6. SKISSEFASE – UTVALGTE BRUTYPER 

6.1 Omfang av bruløsninger 

 

Bruløsningene skal vurderes for både to og fire felts veg samt at det legges til grunn for gående 

og syklende i eget adskilt felt. Som grunnlag for utvelgelse av de alternativene som skal gis en 

grundigere vurdering er det laget totalt ca. 50 forskjellige brumodeller. 

 

I samarbeid med Statens vegvesen har man ut fra disse modellene funnet 16 modeller som skal 

vurderes nøyere teknisk og økonomisk. For flere av alternativene er det samme bruløsning som 

gjelder som både to felt og fire felt løsning. 

 

I utsilingen fram til de 167utvalgte løsningen har estetikk vært viktigste utvalgskriterie. Enkelte 

av bruløsningen kan anvendes i annen trase enn den er tegnet for. Dette er angitt under kapitte-

let for den enkelte brulinje. 

 

 

6.2 Åpningstider for bevegelige bruer 

 

Stopptiden for veitrafikken i forbindelse med åpning av bruer for passering av fartøyer oppdeles 

typisk i seks faser som angitt i tabellen nedenfor: 

 

Tabell 3, Åpningstid bevegelige bruer basert på generell erfaring 

Trinn Beskrivelse Tid [minutter] Kommentar 

1 Aktivering av signaler for veitrafikken 

og for de ventende fartøyer 

½-1  

2 Rømning av brua etter signal er akti-

vert 

½-1  

3 Åpning av brua 1 – 2  

4 Gjennomseiling Ca. 5 – 10 Avhengig av vær, vind og 

antall skip, samt skipsfører-

nes erfaring og kompetanse1) 

5 Lukning av brua 1 – 2  

6 Opphevelse av veisignalene ½-1  

Gjennomsnittlig sperretid Ca. 10 – 20  
1)

Passering av fritidsbåter vil nok være mindre tidkrevende enn skip avhengig av type antall som skal passere 

og størrelse. 
2)For svingbruer vil åpningstiden av brua være større avhengig av åpningsspennets størrelse og vekt 
3)Vurdert sperretid for det enkelte alternativ er angitt i teknisk beskrivelse for alternativet. 

 

 

Som det fremgår i tabellen ovenfor utgjør den operasjonelle maskintid for åpning og lukking litt 

over 10% av den samlede tid brua er lukket for vegtrafikk. Denne tiden kan reduseres noen % 

ved å øke maskineffekten og tilpasse de tilhørende låsekonstruksjonene. Lønnsomheten ved tids-

reduksjon på bekostning av merkostnader for bygging av brua bør diskuteres ved videre vurde-

ring av bruløsninger. 

 

Det viser seg at ventetiden ikke er så kritisk når det oppleves synlige bevegelser når bruspennet 

åpnes eller lukkes. Ventetiden ved stillestående signalering og gjennomseiling av skip er mindre 

interessant og oppleves å ta lengere tid. Noe av åpningstiden går også med til å ivareta klare 

sikkerhetsmessige regler som må innarbeides i bruas prosedyrer. Prosedyrene omfatter sikker-

hetsavstand og stopplengde for hvert fartøy ved bruåpning. Dvs. at sikkerhetsavstanden ikke må 

overskrides før kontrollsentralen gir signal til start av gjennomseilingen. Dette for å sikre at brua 
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ved plutselig oppstått feil, slik at den ikke åpner, ikke blir skadet ved kollisjon av skip med lukket 

eller delvis lukket bru. Stopplengden vil variere avhengig av skipets størrelse og hastighet. 

Hvor ofte brua må åpnes vil for de tegnede brualternativene i denne rapporten avhenge av to 

faktorer: 

 

 størrelse på seilåpningen ved lukket bru (høyde på brukassen i bruspennet) og 

 antall og størrelse på skip som skal passere brua. 

 

For lavt beliggende brualternativer vil behovet for åpning være hyppigere enn for høyt beliggende 

brualternativer. Det vil si at for en lavt beliggende bru blir behovet for åpning et større hinder for 

trafikken en for en høyt beliggende bru. 

 

 

6.3 Kostnadsoverslag 

 

Enhetsprisene som er benyttet i kostnadsoverslagene i skissefasen baserer seg på erfaringstall 

fra utførte bruprosjekter. 

 

Kostnadsoverslagene er vist i vedlegg 3. 

 

Kostnadsoverslagene som er presentert for de enkelte brutyper angir entreprisekostnader inklu-

siv rigg, men eks. mva. 

 

 

6.4 Illustrasjoner og standpunkt 

 

For alle brualternativene er det vist illustrasjoner av bruløsningen både i lukket og åpen situa-

sjon. Videre er det vist standpunkt av lukket bru fra forskjellige ståsteder rundt Vestfjorden. Kar-

tet nedenfor viser plassering og navngivning av de forskjellige ståstedene. 

 

Alle illustrasjoner og standpunkt er hentet fra 3D-modell i InfraWorks. 

 

Illustrasjonene er vist samlet i vedlegg 1. 

 

Tabell 4, Navn på, standpunkt 

Standpunkt Navn 

A Semslina 

B Ilene 

C Korten 

D Kjelleveien 

E Slottsfjellet 

F Gang- og sykkelbrua 

G Sandodden på Vear 

H Vestfjorden/Byfjorden 

I Smørberg 

J Hogsnesbakken 
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Figur 36, Ståsteder for, standpunkt hentet fra InfraWorks modellen 
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7. SKISSEPROSJEKTER LINJE 10000 

7.1 Innledning 

 

I linje 10000 er det ført videre to brualternativer for fire felts veg og to brualternativer for tofelts 

veg. 

 

Tabell 5, Brualternativer videreført i linje 10000 

Alternativ Type åpningsspenn Plassering åpningsspenn Antall trafikkfelt 

10000-1 

Svingbru Mot Nøtterøy 

To felt kjørende og to 

felt gang og sykkel 

10000-2 Fire felt kjørende og to 

felt gang og sykkel 

10000-3 

Hevebru Midtfjords 

To felt kjørende og to 

felt gang og sykkel 

10000-4 Fire felt kjørende og to 

felt gang og sykkel 

 

Brualternativer vist for linje 10000 kan også anvendes for linje 11000/11500. 

 

 

7.1.1 Veglinje linje 10000 

 

Det er Statens vegvesen som har utarbeidet brulinjene som legges til grunn for bruløsningene 

med noe tilpassing til brualternativene. Vertikalgeometrien er tilpasset for å passe til brualterna-

tivene. Veigeometrien kommer fram av brutegningen for det enkelte brualternativet. 

 

 

Figur 37, Veglinje 10000 
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Figur 38, Lengdeprofil linje 10000 

 

7.1.2 Grunnforhold 

 

Foreløpige undersøkelser viser en overgang til berg i dybde -50 m på et midtparti på 100 m. Øv-

rige områder viser berg i dybde ned til -70 m. I de dypere sonene er det avsetning av morene-

masse som vil gi en antatt stopp med avslutning av ramming i de faste avsetningene. For øvrige 

områder er det avsetninger av bløt ikke sensitiv leire helt ned til berg. På hver side av fjorden 

stiger fjellet opp, det vil si at det i disse områdene blir kortere pelefundamentering eller funda-

mentering direkte på berg.  

 

Anbefalt fundamenteringsmetode er rammede peler helt ned til berg/morene. 

 

 

7.1.3 Estetisk vurdering av brustedet som ligger til grunn for utvikling av brualternativene 

 

Fjordlandskapet har steile åssider på hver sin side, og vannflaten danner et stort landskapsrom. 

Landskapet er noe brattere og høyere på Nøtterøy siden enn på Stokke siden. Bebyggelsen som 

hovedsakelig er eneboliger henvender seg mot vannet på begge sider. Det er stedvis synlig berg 

og tett blandingsskog i fjellsidene på begge sider av fjorden. 

 

Det er et overordnet ønske å bevare størst mulig åpenhet i fjorden, retning nord - syd.  Det er 

også viktig at landkar og brubane er tilpasset sideterrenget mot fjorden, og at brua ikke kommer 

for høyt. Den bør heller ikke komme så lavt at den hindrer sikt sett fra strandsone og i fjorden. 

En bru her kan ha markante konstruksjoner siden området har god avstand til Slottsfjellet og 

sentrum av Tønsberg. 
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7.2 Linje 10000 alternativ 1 

 

Tabell 6, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Svingbru 

Faste sidespenn: Kassebru med dobbel stålkasse med tverrbjelker mellom 

brukassene 

Trafikk To felt kjøretrafikk og to felt G/S-trafikk 

 

3D-modell:10000_B_03_2F 

 

Løsning for fire felt kjøretrafikk er vist for linje 10000 alternativ 2. 

 

7.2.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Denne estetiske vurderingen gjelder for linje 10000 alternativ 1 og 2. 

 

Brua har et symmetrisk stort dobbelt svingspenn som bæres av et høyt tårn med skråkabler. 

Tårn og skråkabler er plassert mot landsiden og Nøtterøy for å oppnå akseptable fundamente-

ringsforhold for tårnet. Seilingsleden flyttes noe mot øst. Bakspennet i svingbrua er stort og 

symmetrisk om tårnet for å unngå søyler i et sidespenn mot land. Resten av brua utføres som 

viadukt. 

 

Brubanen splittes i to symmetriske felt, ett på hver side av tårnet, grunnet nødvendig statisk 

likevekt om tårnet. 

 

Nærvirkning: 

 

Brua vil med sine store spenn i åpningsdelen virke åpen og transparent. Brubanen splittes i to 

like brede deler og dette gir godt med dagslys ned under brua. Brua vil oppfattes som noen åp-

nere enn om den har en stor sammenhengende brubane. Tårnet med skråkabler og åpningsdelen 

sammenfaller med den åpningsbare del av brua. Dette er logisk da største spenn, seilingsled og 

åpningsspenn markerer bruas sentrale område. De øvrige spenn er viadukt med kortere akse-

avstand. 

 

Avstandsvirkning: 

 

Tårn og skråkabler ligger asymmetrisk plassert mot Nøtterøy siden. Dette kan oppfattes som noe 

mer ledig og interessant enn en sentrisk plassering ville bli med ett tårns konsept. Brua er for-

holdsvis åpen sett opp og ned fjorden. 

 

Brua er ikke synlig fra byen, og lite synlig fra Ilene og Slottsfjellet. Vegetasjon vil sannsynligvis 

dekke sikt mellom bru og Slottsfjellet. Bru tårnet blir lite synlig fra byen selv om det stikker opp 

over vegetasjonen. 

 

Konklusjon: 

 

Brua oppfattes som helhetlig og er et godt utgangspunkt for et vakkert, velproporsjonert bruan-

legg tilpasset fjordlandskapet. Den er åpen og luftig og tårnet er markant plassert mot den litt 

høyere Nøtterøysiden. Brubane, tårn, skråkabler og viadukt kan bearbeides videre innenfor kon-

septet slik at bruas kvaliteter høynes. Bruas åpningsspenn rager inn over land. Bakspennet kan 
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med en kontravekt i enden være noe kortere enn åpningsspennet, og derved kan det skapes en 

interessant asymmetri i tårnet. Denne asymmetri sett fra siden vil kunne passe enda bedre inn i 

landskapet. Det kan ved behov anlegges transparent støyskjerming på hele brua. 

 

Brutypen er velegnet både for to felt og fire felt. Det kreves dobbeltsidig G/S-vei grunnet likevekt 

av brukasse om søyle og skråkabler. Det må finnes en god løsning for påkobling til det doble 

G/S–vei systemet på begge sider av brua. 

 

Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 39, Linje 10000 alternativ 1, lukket seilløp 

 

 

Figur 40, Linje 10000 alternativ 1, åpent seilløp 
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Figur 41, Linje 10000 alternativ 1, oppriss bru 

 

 

Figur 42, Linje 10000 alternativ 1, oppriss bru, åpent seilløp 
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Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 43, Linje 10000 alternativ 1, standpunkt A 

 

 

Figur 44, Linje 10000 alternativ 1, standpunkt B 
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Figur 45, Linje 10000 alternativ 1, standpunkt E 

 

 

Figur 46, Linje 10000 alternativ 1, standpunkt G 
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Figur 47, Linje 10000 alternativ 1, standpunkt H 

 

 

Figur 48, Linje 10000 alternativ 1, standpunkt I 
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7.2.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

Figur 49, Oppriss av bru 

 

 

 

Figur 50, Plan åpningsspenn 

 

 

Figur 51, tverrsnitt av dobbel brukasse 
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Tabell 7, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 1 i linje 10000 

Tema Beskrivelse, linje 10000-1 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje Linje 10000, kote +30,2 - +31,9 

Kjørefelt To kjørefelt 

GS-felt 
GS-felt plassert langs begge sider av brukassa. Bredde 
av hver G/S-feltet er 4,0 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn 25 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

25 m 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

80 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 

åpen 
>55 m 

Plassering av åpningsspenn og 
betydning for farled 

Åpningsspennet er plassert mot Nøtterøy. Dette medfø-
rer at skipene må endre kurs for å passere brua og må i 
tillegg passere tett opp mot land noe som kan medføre 
større risiko for styreproblemer og kollisjon for skipet. 

Åpningsspenn 

Svingbru laget som balansert skråkabelbru i to utkra-

gende spenn om felles søyle. Brukassen laget som kas-
sebru i stål med hensyn på høy stivhet og lavest mulig 
vekt. Åpningsmekanismen består av hydrauliske jekker 
som hever brua før den roteres om en dreieskive til åpen 
stilling. Sperretid for vegtrafikken ved åpning av brua for 
gjennomseiling er vurdert til å ta ca. 15 - 20 minutter. 

Sidespenn Dobbel brukasse i stål 

Fundamentering og pilar for 
åpningsspenn 

Pilaren for åpningsspennet er plassert inn mot Nøtterøy-
siden for å redusere dybden til fast berg. Grunnforholde-

ne her består av bløte avsetninger over skrått berg. Åp-
ningsspennet trenger fundamentering som har små dy-
namiske og elastiske deformasjoner. Som fundamente-

ring benyttes grove borede stålrørspeler /pilarer som kan 
bores inn i berget for forankring i det skrå berget. Fun-
damentet bygges i tørr byggegrop. 

Fundamentering for sidespenn 

Brua er foreslått fundamenteres på stålrørspeler rammet 

til berg eller til stoppkriterie i fast morene. Pelene ram-
mes fra flåte før spuntvegg settes for å danne tørr 
byggegrop. Bunnpropp fastholdes av peler og jordfor-
ankringer for å kunne etablere tørr byggegrop. Pelehodet 
fundamenteres på nivå med sjøbunnen og støpes tørt. 
Stabilisering av sjøbunnen kan være nødvendig. 

Søyler i sidespenn Det benyttes to søyler for hver akse 

Byggemetode overbygning 

Brubjelken lages som ferdige elementer på verksted som 
transporteres på sjø til byggestedet og heises på plass 
med kranskip. Den er normalt oppdelt i elementer med 
lengder nær spennvidden. Disse heiser kranskipet inn 
fortløpende. Sveising og malingsarbeider i elementskjø-

tene utføres etter at kranskipet er ferdig. Svingbroens 
brubjelke heises på plass som øvrig overbygning, mens 
tårn og kabler sannsynligvis monteres på byggeplass. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden ender brua i skrått fjell uten eksiste-

rende adkomst for maskiner og utstyr. For vegen skal 
det sprenges tuneller gjennom berg. Disse kan benyttes 
som adkomst. Alternativ adkomst vil være via sjø til 
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oppankret lekter. På fastlandssiden er terrenget slakere. 
Her vil det være naturlig å skaffe adkomst for anleggsvei 
i det som skal bli framtidig veglinje. Adkomst for bygging 

av fundamenter, pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. 
For de nærmeste fundamentene på vestsiden kan det 
vurderes å bygge fast midlertidig adkomst. 

Beskyttelse mot skipsstøt 

Det må lages en egen konstruksjon for beskyttelse mot 

skipsstøt for svingbrua både i lukket og åpen stilling. 
Søylefundamentene i sidespennene må dimensjoneres 
for skipsstøt. 

Usikkerhet ved brualternativet 

Åpningsspennet, som er en svingbru, bygger på teknolo-
gi som er kjent. Størrelsen på denne svingbrua med en 
spennvidde på åpningsspennet på 105 m medfører alli-
kevel noe usikkerhet knyttet til total størrelse av sving-
brua. Fundamenteringen av en så stor bevegelig kon-

struksjon mot det skrånende berget vil være krevende. 

Sidespennene, med prefabrikkerte brukasser i stål lagt 
opp på søylene og sveist sammen, bygger på kjent bru-
teknologi uten usikkerhet til løsningen.   

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Ved videre arbeid med brualternativet vil det være viktig 
å se nærmere på svingbrua. Dette gjelder selve skråka-
belkonstruksjonen, maskineriet for åpning av brua og 

fundamentering av svingbrua. 

Tegninger K10001 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 
Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 
1 600 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 
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7.3 Linje 10000 alternativ 2 

 

Samme bruløsning som linje 10000 alternativ 1, men tilpasset fire kjørefelt og to G/S-felt, 

 

Tabell 8, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Svingbru 

Faste sidespenn: Kassebru med dobbel stålkasse med tverrbjelker mellom 

brukassene 

Trafikk Fire felt kjøretrafikk og to felt G/S-trafikk 

 

3D-modell:10000_B_03_4F 

 

7.3.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Samme estetiske vurdering som linje 10000 alternativ 1. 

 

Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 52, Linje 10000 alternativ 2, lukket seilløp 
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Figur 53, Linje 10000 alternativ 2, åpent seilløp 

 

 

Figur 54, Linje 10000 alternativ 2, oppriss bru 
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Figur 55, Linje 10000 alternativ 2, oppriss bru, åpent seilløp 

 

 

Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 56, Linje 10000 alternativ 2, standpunkt A 
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Figur 57, Linje 10000 alternativ 2, standpunkt B 

 

 

Figur 58, Linje 10000 alternativ 2, standpunkt E 
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Figur 59, Linje 10000 alternativ 2, standpunkt G 

 

 

Figur 60, Linje 10000 alternativ 2, standpunkt H 
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Figur 61, Linje 10000 alternativ 2, standpunkt I 
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7.3.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

Figur 62, Oppriss av bru 

 

 

Figur 63, Plan åpningsspenn 

 

 

Figur 64, Tverrsnitt av dobbel brukasse 
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Tabell 9, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 2 i linje 10000 

Tema Beskrivelse, linje 10000-2 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje Linje 10000, kote +30,2 - +31,9 

Kjørefelt Fire kjørefelt 

GS-felt 
GS-felt plassert langs begge side av brukassa. Bredde av 
hver G/S-feltet er 4,0 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn 25 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

25 m 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

80 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 

åpen 
>55 m 

Åpningsspenn 

Svingbru laget som balansert skråkabelbru i to utkra-
gende spenn om felles søyle. Brukassen laget som kas-
sebru i stål med hensyn på høy stivhet og lavest mulig 
vekt. Åpningsmekanismen består av hydrauliske jekker 
som hever brua før den roteres om en dreieskive til åpen 
stilling. Sperretid for vegtrafikken ved åpning av brua for 

gjennomseiling er vurdert til å ta ca. 15 - 20 minutter. 

Sidespenn Dobbel brukasse i stål 

Fundamentering og pilar for 

åpningsspenn 

Pilaren for åpningsspennet er plassert inn mot Nøtterøy-
siden for å redusere dybden til fast berg. Grunnforholde-
ne her består av bløte avsetninger over skrått berg. Åp-
ningsspenn trenger fundamentering som har små dyna-

miske og elastiske deformasjoner. Som fundamentering 
benyttes grove borede stålrørspeler /pillarer som kan 

bores inn i berget for forankring i det skrå berget. Fun-
damentet bygges i tørr byggegrop. 

Fundamentering for sidespenn 

Brua er foreslått fundamentert på stålrørspeler rammet 
til berg eller til stoppkriterie i fast morene. Pelene ram-
mes fra flåte før spuntvegg settes for å danne tørr 
byggegrop. Bunnpropp fastholdes av peler og jordfor-
ankringer for å kunne etablere tørr byggegrop. Pelehodet 
fundamenteres på nivå med sjøbunnen og støpes tørt. 

Stabilisering av sjøbunnen kan være nødvendig. 

Søyler i sidespenn Det benyttes to søyler for hver akse. 

Byggemetode overbygning 

Brubjelken lages som ferdige elementer på verksted som 
transporteres på sjø til byggestedet og heises på plass 
med kranskip. Den er normalt oppdelt i elementer med 
lengder nær spennvidden. Disse heiser kranskipet inn 

fortløpende. Sveising og malingsarbeider i elementskjø-
tene utføres etter at kranskipet er ferdig. Svingbroens 
brubjelke heises på plass som øvrig overbygning, mens 
tårn og kabler sannsynligvis monteres på byggeplass. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden ender brua i skrått fjell uten eksiste-
rende adkomst for maskiner og utstyr. For vegen skal 
det sprenges tuneller gjennom berg. Disse kan benyttes 
som adkomst. Alternativ adkomst vil være via sjø til 
oppankret lekter. På fastlandssiden er terrenget slakere. 
Her vil det være naturlig å skaffe adkomst for anleggsvei 

i det som skal bli framtidig veglinje. Adkomst for bygging 
av fundamenter, pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. 
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For de nærmeste fundamentene på vestsiden kan det 
vurderes å bygge fast midlertidig adkomst. 

Beskyttelse mot skipsstøt 

Det må lages en egen konstruksjon for beskyttelse mot 
skipsstøt for svingbrua både i lukket og åpen stilling. 

Søylefundamentene i sidespennene må dimensjoneres 
for skipsstøt. 

Usikkerhet ved brualternativet 

Åpningsspennet, som er en svingbru, bygger på teknolo-
gi som er kjent. Størrelsen på denne svingbrua med en 
spennvidde på åpningsspennet på 105 m medfører alli-
kevel noe usikkerhet knyttet til total størrelse av sving-
brua. Fundamenteringen av en så stor bevegelig kon-
struksjon mot det skrånende berget vil være krevende. 

Sidespennene, med prefabrikkerte brukasser i stål lagt 
opp på søylene og sveist sammen, bygger på kjent bru-
teknologi uten usikkerhet til løsningen.   

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Ved videre arbeid med brualternativet vil det være viktig 

å se nærmere på svingbrua. Dette gjelder selve skråka-
belkonstruksjonen, maskineriet for åpning av brua og 
fundamentering av svingbrua. 

Tegninger K10002 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 
Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 
1 840 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 
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7.4 Linje 10000 alternativ 3 

 

Tabell 10, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Hevebru 

Faste sidespenn: Kassebru i stål 

Trafikk To felt kjøretrafikk og ett felt G/S-trafikk 

 

3D-modell: 10000_D_2F 

 

Løsning for fire felt kjøretrafikk er vist for linje 10000 alternativ 4. 

 

7.4.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Brua har 4 tårn med hevebru som har åpningsspenn plassert sentrisk på brua og i fjorden. Øvri-

ge spenn er noe redusert i lengde. Brubanen er vist horisontal i vertikalplanet, men den kan også 

være buet. 

 

Nærvirkning: 

 

Brua oppfattes som åpen og transparent grunnet forholdsvis enkle vertikale søyler. De 4 tårn er 

markante og godt synlige. Tårnene markerer seilingsleden på en svært tydelig måte. 

 

Avstandsvirkning: 

 

Brua oppfattes som logisk i forhold til konstruksjon og seilingsled. De 4 tårn danner et tyngde-

punkt i fjorden, og de gjør brua svært markant.  

 

Brua er ikke synlig fra byen, og lite synlig fra Ilene og Slottsfjellet. Vegetasjon vil sannsynligvis 

dekke sikt mellom bru og Slottsfjellet selv om tårn stikker opp over vegetasjonen. 

 

Konklusjon: 

 

Brua oppfattes som helhetlig og markant. Den er åpen og har 4 tårn plassert midt i fjorden. De 

mange høye konstruksjoner krever videre bearbeidelse for å bli vakre. Det er en estetisk utford-

ring ved overgang bevegelig bru og fast bru. Brua med sine mange tårn kan oppfattes som noe 

omfattende i forhold til landskap og fjord.  

 

En videre bearbeidelse kunne være varianter med to enkelte tårn sentralt mellom 3 adskilte 

symmetriske kjørefelt med kassedragere.  
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Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 65, Linje 10000 alternativ 3, lukket seilløp 

 

 

Figur 66, Linje 10000 alternativ 3, åpent seilløp 
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Figur 67, Linje 10000 alternativ 3, oppriss bru 

 

 

Figur 68, Linje 10000 alternativ 3, oppriss bru, åpent seilløp 
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Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 69, Linje 10000 alternativ 3, standpunkt A 

 

 

 

Figur 70, Linje 10000 alternativ 3, standpunkt B 
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Figur 71, Linje 10000 alternativ 3, standpunkt E 

 

 

Figur 72, Linje 10000 alternativ 3, standpunkt G 

 



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

59 av 223 

 

Figur 73, Linje 10000 alternativ 3, standpunkt H 

 

 

Figur 74, Linje 10000 alternativ 3, standpunkt I 
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7.4.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

Figur 75, Oppriss av bru 

 

 

Figur 76, Plan åpningsspenn 

 

 

Figur 77, Tverrsnitt av brukasse 
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Tabell 11, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 3 i linje 10000 

Tema Beskrivelse, linje 10000-3 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje Linje 10000, kote +30,2 - +31,9 

Kjørefelt To kjørefelt 

GS-felt 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 
G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn 25 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

25 m 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

80 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 

åpen 
55 m 

Åpningsspenn 

Hevebru med fire tårn. Hevespennet er planlagt som 
kassebru i stål med geometri som i sidespenn. Åpnings-

spennet heves ved hjelp av ett heismaskineri i hvert 
tårn. Disse styres elektronisk fra operasjonssentral. 
Sperretid for vegtrafikken ved åpning av brua for gjen-
nomseiling er vurdert til å ta ca. 15 minutter. 

Sidespenn Brukasse i stål 

Fundamentering og pilar for 
åpningsspenn 

Tårnene for åpningsspennet er plassert midt i fjorden. 
Grunnforholdene her består av bløte avsetninger over 

berg. Tårnene som holder åpningsspennet trenger fun-
damentering som har små dynamiske og elastiske de-
formasjoner. Som fundamentering benyttes rammede 
stålrørspeler som kan rammes til stoppkriterie i morenen 
eller til fast berg. Det lages ett fundament for hver akse 

(to tårn). Fundamentet bygges i tør byggegrop. 

Fundamentering for sidespenn 

Brua er foreslått fundamentert på stålrørspeler rammet 
til berg eller til stoppkriterie i fast morene. Pelene ram-
mes fra flåte før spuntvegg settes for å danne tørr 
byggegrop. Bunnpropp fastholdes av peler og jordfor-
ankringer for å kunne etablere tørr byggegrop. Pelehodet 

fundamenteres på nivå med sjøbunnen og støpes tørt. 
Stabilisering av sjøbunnen kan være nødvendig. 

Søyler i sidespenn Det benyttes to søyler for hver akse 

Byggemetode overbygning 

Brubjelken lages som ferdige elementer på verksted som 
transporteres på sjø til byggestedet og heises på plass 

med kranskip. Den er normalt oppdelt i elementer med 
lengder nær spennvidden. Disse heiser kranskipet inn 
fortløpende. Sveising og malingsarbeider i elementskjø-

tene utføres etter at kranskipet er ferdig. Brubjelke for 
bevegelig spenn kan manøvreres mellom pilarene med 
lekter og montert til heismaskineriet. 
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Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden ender brua i skrått fjell uten eksiste-
rende adkomst for maskiner og utstyr. For vegen skal 
det sprenges tuneller gjennom berg. Disse kan benyttes 

som adkomst. Alternativ adkomst vil være via sjø til 
oppankret lekter.  På fastlandssiden er terrenget slakere. 
Her vil det være naturlig å skaffe adkomst for anleggsvei 
i det som skal bli framtidig veglinje. Adkomst for bygging 
av fundamenter, pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. 
For de nærmeste fundamentene på vestsiden kan det 
vurderes å bygge fast midlertidig adkomst. 

Beskyttelse mot skipsstøt 

Det må lages en egen konstruksjon for beskyttelse mot 
skipsstøt for beskyttelse av tårnene for hevebrua. Søyle-
fundamentene i sidespennene må dimensjoneres for 
skipsstøt. 

Usikkerhet ved brualternativet 

Åpningsspennet, som er en hevebru, bygger på teknologi 
som er kjent. I Bordeaux er det nylig laget hevebru med 
tilsvarende størrelse på hevespennet. Fundamentering 
av tårnene med peler til fjell vurderes også som gjen-
nomførbar med lav risiko for dette alternativet. Side-
spennene, med prefabrikkerte brukasser i stål lagt opp 
på søylene og sveist sammen, bygger på kjent brutekno-

logi uten usikkerhet til løsningen. Fundamentering av 
sidespennen vurderes også som gjennomførbar uten for 
stor risiko. Byggemetode for brualternativet er kjent. 

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Ved videre arbeid med brualternativet vil det være viktig 
å se nærmere på hevespennet. Spesielt gjelder dette 
tårnene og fundamentering av disse. Heis maskineriet 
for åpning av brua vurderes å være kjent i forhold til de 
seneste bygde hevebruer. 

Tegninger K10003 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 
Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 
1 310 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 
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7.5 Linje 10000 alternativ 4 

 

Samme bruløsning som for linje 10000 alternativ 3, men tilpasset fire kjørefelt og ett G/S-felt. 

 

Tabell 12, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Hevebru 

Faste sidespenn: Kassebru i stål 

Trafikk Fire felt kjøretrafikk og ett felt G/S-trafikk 

 

3D-modell: 10000_D_4F 

 

7.5.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

Samme estetiske vurdering som for linje 10000 alternativ 3 

 

Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 78, Linje 10000 alternativ 4, lukket seilløp 
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Figur 79, Linje 10000 alternativ 4, åpent seilløp 

 

 

Figur 80, Linje 10000 alternativ 4, oppriss bru 
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Figur 81, Linje 10000 alternativ 4, oppriss bru, åpent seilløp 

 

Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 82, Linje 10000 alternativ 4, standpunkt A 
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Figur 83, Linje 10000 alternativ 4, standpunkt B 

 

 

Figur 84, Linje 10000 alternativ 4, standpunkt E 
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Figur 85, Linje 10000 alternativ 4, standpunkt G 

 

 

Figur 86, Linje 10000 alternativ 4, standpunkt H 
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Figur 87, Linje 10000 alternativ 4, standpunkt I 
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7.5.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

Figur 88, Oppriss av bru 

 

 

Figur 89, Plan åpningsspenn 

 

 

Figur 90, Tverrsnitt av brukasse 
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Tabell 13, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 4 i linje 10000 

Tema Beskrivelse, linje 10000-4 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje Linje 10000, kote 30,2 - 31,9 

Kjørefelt Fire kjørefelt 

GS-felt 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 
G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn 25 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

25 m 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

80 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 

åpen 
55 m 

Åpningsspenn 

Hevebru med fire tårn. Hevespennet er planlagt som 
kassebru i stål med geometri som i sidespenn. Åpnings-

spennet heves ved hjelp av ett heismaskineri i hvert 
tårn. Disse styres elektronisk fra operasjonssentral. 
Sperretid for vegtrafikken ved åpning av brua for gjen-
nomseiling er vurdert til å ta ca. 15 minutter. 

Sidespenn Dobbel brukasse i stål 

Fundamentering og pilar for 
åpningsspenn 

Tårnene for åpningsspennet er plassert midt i fjorden. 
Grunnforholdene her består av bløte avsetninger over 

berg. Tårnene som holder åpningsspennet trenger fun-
damentering som har små dynamiske og elastiske de-
formasjoner. Som fundamentering benyttes rammede 
stålrørspeler som kan rammes til stoppkriterie i morenen 
eller til fast berg. Det lages ett fundament for hver akse 

(to tårn). Fundamentet bygges i tør byggegrop. 

Fundamentering for sidespenn 

Brua er foreslått fundamentert på stålrørspeler rammet 
til berg eller til stoppkriterie i fast morene. Pelene ram-
mes fra flåte før spuntvegg settes for å danne tørr 
byggegrop. Bunnpropp fastholdes av peler og jordfor-
ankringer for å kunne etablere tørr byggegrop. Pelehodet 

fundamenteres på nivå med sjøbunnen og støpes tørt. 
Stabilisering av sjøbunnen kan være nødvendig. 

Søyler i sidespenn Det benyttes to søyler for hver akse 

Byggemetode overbygning 

Brubjelken lages som ferdige elementer på verksted som 
transporteres på sjø til byggestedet og heises på plass 

med kranskip. Den er normalt oppdelt i elementer med 
lengder nær spennvidden. Disse heiser kranskipet inn 
fortløpende. Sveising og malingsarbeider i elementskjø-

tene utføres etter at kranskipet er ferdig. Brubjelke for 
bevegelig spenn kan manøvreres mellom pilarene med 
lekter og montert til heismaskineriet. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden ender brua i skrått fjell uten eksiste-
rende adkomst for maskiner og utstyr. For vegen skal 
det sprenges tuneller gjennom berg. Disse kan benyttes 
som adkomst. Alternativ adkomst vil være via sjø til 
oppankret lekter. På fastlandssiden er terrenget slakere. 

Her vil det være naturlig å skaffe adkomst for anleggsvei 
i det som skal bli framtidig veglinje. Adkomst for bygging 
av fundamenter, pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. 
For de nærmeste fundamentene på vestsiden kan det 
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vurderes å bygge fast midlertidig adkomst. 

Beskyttelse mot skipsstøt 

Det må lages en egen konstruksjon for beskyttelse mot 
skipsstøt for beskyttelse av tårnene for hevebrua. Søyle-
fundamentene i sidespennene må dimensjoneres for 
skipsstøt. 

Usikkerhet ved brualternativet 

Åpningsspennet, som er en hevebru, bygger på teknologi 
som er kjent. I Bordeaux er det nylig laget hevebru med 
tilsvarende størrelse på hevespennet. Fundamentering 
av tårnene med peler til fjell vurderes også som gjen-
nomførbar med lav risiko for dette alternativet. Side-
spennene, med prefabrikkerte brukasser i stål lagt opp 
på søylene og sveist sammen, bygger på kjent brutekno-

logi uten usikkerhet til løsningen. Fundamentering av 
sidespennen vurderes også som gjennomførbar uten for 
stor risiko. Byggemetode for brualternativet er kjent. 

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Ved videre arbeid med brualternativet vil det være viktig 
å se nærmere på hevespennet. Spesielt gjelder dette 
tårnene og fundamentering av disse. Heis maskineriet 
for åpning av brua vurderes å være kjent i forhold til de 
seneste bygde hevebruer. Sidespennene vurderes å byg-
ge på kjent teknologi. 

Tegninger K10004 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 
Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 
1 500 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 

vist i vedlegg 3. 
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8. SKISSEPROSJEKTER LINJE 11000/11500 

8.1 Innledning 

 

I linje 11000/11500 er det ført videre to brualternativer for fire felts veg og to brualternativer for 

tofelts veg. 

 

Videreførte brualternativer i linje 11000/11500: 

 

Tabell 14, Brualternativer linje 11000/11500 

Alternativ Type åpningsspenn Plassering åpningsspenn Antall trafikkfelt 

11000/11500-1 Hengebru med H-tårn - 
To felt kjørende og to 

felt gang og sykkel 

11000/11500-2 Hengebru med A-tårn - 
Fire felt kjørende og to 

felt gang og sykkel 

11000/11500-3 
Klaffebru med V-

formede søyler 
Midt i fjorden 

To felt kjørende og ett 

felt gang og sykkel 

11000/11500-4 
Fire felt kjørende og 

ett felt gang og sykkel 

11000/11500-5 Hengebru med H-tårn - 
Fire felt kjørende og 

ett felt gang og sykkel 

 

Brualternativer vist for linje 11000/11500 kan også anvendes for linje 10000. 

 

 

8.1.1 Veglinje linje 11000/11500 

 

Det er Statens vegvesen som har utarbeidet brulinjene som legges til grunn for bruløsningene 

med noe tilpassing til brualternativene. Vertikalgeometrien er tilpasset for å passe til brualterna-

tivene. Veigeometrien kommer fram av brutegningen for det enkelte brualternativet. 
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Figur 91, Veglinje 11000 

 

 

Figur 92, Lengdeprofil linje 11000 
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Figur 93, Veglinje 11500 

 

 

Figur 94, Lengdeprofil linje 11500 
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8.1.2 Grunnforhold 

 

Fundamentering av brua utføres på store rammede stålrørspeler, Ø900 – Ø1200mm, til berg eller 

avslutning i meget faste avsetninger av antatt morene. 

 

Undersøkelser viser en overgang til faste avsetninger av antatt morene i dybde kote (-)70 ved 

profil 2800. Ut til sidene inn mot land på begge sider ligger overgangen til faste avsetninger i 

dybde kote (-) 45, profil 2600 og profil 2900. Ytterligere inn mot land i profilene 2450 og 2950 er 

det en overgang direkte på berg under bløte avsetninger i dybde kote (-) 30 – (-) 40. 

 

De bløte avsetningene syntes å være bløte, lite sensitiv leire helt ned til overgangen til faste av-

setninger. Det vil si at pelene rammes til stopp direkte mot berg, inn mot land men antas å gi 

stopp i faste morenemasser i midtpartiet. I det dype midtpartiet antas berg å ligge i dybde ≥ 100 

m. Boringene er her avsluttet i faste antatte morenemasser i dybde 80-90 meter. Berget stiger 

opp på hver side av fjorden, det vil si at det her blir kortere pelelengder eller direkte fundamen-

tering på berg. 

 

8.1.3 Estetisk vurdering av brustedet som ligger til grunn for utvikling av brualternativene 

 

Fjordlandskapet har steile åssider på hver sin side, og vannflaten danner et stort landskapsrom. 

Landskapet er noe brattere og høyere på Nøtterøy siden enn på Stokke siden. Bebyggelsen som 

hovedsakelig er eneboliger henvender seg mot vannet på begge sider. Det er stedvis synlig berg 

og tett blandingsskog i fjellsidene på begge sider av fjorden. 

 

Det er et overordnet ønske å bevare størst mulig åpenhet i fjorden, retning nord - syd.  Det er 

også viktig at landkar og brubane er tilpasset sideterrenget mot fjorden, og at brua ikke kommer 

for høyt. Den bør heller ikke komme så lavt at den hindrer sikt sett fra strandsone og i fjorden. 

En bru her kan ha markante konstruksjoner siden området er med god avstand til Slottsfjellet og 

sentrum av Tønsberg. 
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8.2 Linje 11000/11500 alternativ 1 

 

Tabell 15, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Brutype: Hengebru med H-tårn 

Hovedspenn: Kassebru i stål 

Trafikk To felt kjøretrafikk og ett felt G/S-trafikk 

 

3D-modell: 11000/11500_A02_2F 

 

8.2.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Brua er en H – tårns hengebru med fritt spenn over fjorden. Det er ingen åpningsmekanisme da 

kravet til seilingshøyden vurderes til å være tilfredsstilt med 37 meter seilingshøyde. Dette må 

imidlertid avklares med Kystverket. Hengebrutypen kan også ligge i linje 10.000. 

 

Nærvirkning: 

 

Brua blir med sitt frie spenn helt åpen, noe som er positivt for opplevelsen av fjordlandskapet.  

H–tårn med smal brubane med 2 kjørefelt og plass for G/S- felt gir allikevel en forholdsvis smal 

bru. Det blir åpenhet til nærområder og langs strandsone under brua. Sidespennene er forholds-

vis korte og er også hengt opp i hovedbærekablene. 

 

Avstandsvirkning: 

 

Brua sees fra fjorden i nord og syd som ett helhetlig anlegg. H – tårn er velproporsjonert grunnet 

brubanens smale bredde. Brubanen har tilstrekkelig visuell høyde over vannspeilet. Endespenne-

ne er forholdsvis korte, spesielt på Nøtterøy siden. Brua er ikke synlig fra byen. Brua vil med sin 

høyde over vannet være synlig fra Slottsfjellet og Ilene. Brua vil oppfattes å være i god avstand 

til det indre fjordlandskap, slik at det indre fjordrommet og sikt mellom byen og Ilene ikke for-

styrres. 

 

Konklusjon: 

 

Brua er enkel, elegant og gir stor åpenhet i fjordlandskapet. Den gjenkjennelige hengebru formen 

passer stedet godt og brubanen ligger med en høyde tilpasset terrenget på begge sider av fjor-

den. H – tårn med smal brubane gir lys og luft til nære omgivelser og tårn blir velproporsjonert. 

Tårn knytter seg til landskapet og blir derfor ikke dominerende i fjordlandskapet. 

 

Dette er en av brutypene med høyest estetisk kvalitet i Vestfjorden grunnet åpenhet, enkelhet og 

eleganse. 
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Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 95, Linje 11000/11500 alternativ 1, hengebru 

 

 

Figur 96, Linje 11000/11500 alternativ 1, oppriss bru 
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Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 97, Linje 11000/11500 alternativ 1, standpunkt A 

 

 

Figur 98, Linje 11000/11500 alternativ 1, standpunkt B 
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Figur 99, Linje 11000/11500 alternativ 1, standpunkt E 

 

 

Figur 100, Linje 11000/11500 alternativ 1, standpunkt G 
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Figur 101, Linje 11000/11500 alternativ 1, standpunkt H 

 

 

Figur 102, Linje 11000/11500 alternativ 1, standpunkt I 
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Figur 103, Linje 11000/11500 alternativ 1, standpunkt J 
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8.2.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

 

Figur 104, Oppriss av bru 

 

 

 

Figur 105, Plan av bru 

 

 

 

Figur 106, Tverrsnitt av brukasse 
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Figur 107, Oppriss av tårn 
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Tabell 16, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 1 i linje 11000/11500 

Tema Beskrivelse, linje 11000/11500-1 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 11000/11500, kote veglinje varierer fra +27,4 ved 
tårn til +46,3 midt i hovedspennet 

GS-felt løsning 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 
G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn - 

Seilingshøyde  37 m. Tilfredsstiller ikke kravet til seilingshøyde 55 m. 

Seilingsbredde >80 m 

Hovedspenn Brukasse i stål 

Sidespenn Brukasse i stål 

Fundamentering for tårn og 
landkar 

Direkte på berg. 

Skipsstøt 
Siden begge tårnene er plassert på land på berg i dagen 
er disse ikke utsatt for skipsstøt. Overbygningen kan 
være utsatt for skipsstøt fra høye skip. 

Adkomst i byggefasen og byg-
gemetode 

På Nøtterøysiden ender brua i skrått fjell uten eksiste-
rende adkomst for maskiner og utstyr. For vegen skal 
det sprenges tuneller gjennom berg. Disse kan benyttes 
som adkomst. Alternativ adkomst vil være via sjø til 
oppankret lekter. På Smørbergsiden er terrenget slakere. 
Her vil det være naturlig å skaffe adkomst for anleggsvei 
i det som skal bli framtidig veglinje. Tårnene bygges i 

betong med klatreforskaling. Overbygningen for ho-
vedspennet leveres som ferdige elementer som heises 
på plass ved oppjekking fra lekter eller med kranskip. 
Sidespennene bygges på fast stillas før opphenging i 

hovedbærekabelen. 

Hovedbærekabel Spunnet kabel med avfuktingsanlegg 

Hengestenger Prefabrikkerte spiralslåtte kabler med støpte forankringer 

Usikkerhet ved brualternativet 

Dette brualternativet, som er en hengebru med lengde 
på hovedspennet på 490 m, bygger på kjent teknologi. 
Fundamentering av tårnene er direkte på berg og vurde-
res ikke å ha noen risiko. Geometri på tårnene er kjent. 

Sidespennene bygger på kjent teknologi. 

Videre arbeid med brualternati-

vet 

Ved videre bearbeiding av brualternativet vil beregninger 
være viktig. Behov for ytterligere rigler i tårnet må av-
klares. Dynamiske bevegelser forventes ikke å være noe 
problem for hovedspennet. Byggemetode for brualterna-
tivet er kjent. 

Tegninger K11001-2 og K11001-2 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 
Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 750 
mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er vist i 
vedlegg 3. 
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8.3 Linje 11000/11500 alternativ 2 

 

Tabell 17, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Brutype: Hengebru med A-tårn 

Hovedspenn: Kassebru med dobbel stålkasse med tverrbjelker 

Trafikk Fire felt kjøretrafikk og to felt G/S-trafikk 

 

3D-modell: 11000/11500_A_03_4F 

 

8.3.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Brua er en A – tårns hengebru med fritt spenn over fjorden. Det er ingen åpningsmekanisme da 

kravet til seilingshøyden vurderes til å være tilfredsstilt med seilingshøyde på 37 meter. Dette må 

imidlertid avklares med Kystverket. Brubanen er splittet i to slik at A-tårn konstruksjonen blir 

stående sentrisk på brusnittet. Hengebrutypen kan også ligge i linje 10.000. 

 

Det legges inn ett GS – felt på hver side av brua på grunn av behov for symmetrisk utførelse av 

brukassene. 

 

Nærvirkning: 

 

Brua blir med sitt frie spenn helt åpen, noe som er positivt for opplevelsen av fjordlandskapet.  A 

– tårn med splittet brubane gir lys og åpenhet til nærområder under brua på strandsone og i 

fjorden. Korte opphengte sidespenn ligger mot fjellsider på begge sider av fjorden.  

 

Avstandsvirkning: 

 

Brua sees fra fjorden i nord og syd som ett helhetlig anlegg. Fire felts løsning med A - tårn frem-

står som spenstig. Brubanen har god visuell høyde over vannspeilet. Endespenn er forholdsvis 

korte, spesielt på Nøtterøy siden. 

 

Brua er ikke synlig fra byen. Brua vil med sin høyde over vannet være synlig fra Slottsfjellet og 

Ilene. Brua er i god avstand til det indre fjordlandskap, slik at fjordrommet og sikt mellom by og 

Ilene ikke forstyrres. 

 

Konklusjon: 

 

Brua er enkel og gir stor åpenhet i fjordlandskapet. Den gjenkjennelige hengebru formen passer 

stedet og brubanen ligger med høyde tilpasset terrenget på begge sider av fjorden. A – tårn med 

splittet brubane gir lys og luft til nære omgivelser og eleganse til to slanke tårn. Tårn er knyttet 

til landskapet på begge sidere og de er derfor ikke dominerende sett i forhold til fjordlandskapet.  

 

Brua er den løsningen med høyest estetisk kvalitet i Vestfjorden grunnet åpenhet, enkelhet og 

eleganse. 
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Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 108, Linje 11000/11500 alternativ 2,  

 

 

Figur 109, Linje 11000/11500 alternativ 2, oppriss bru 
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Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 110, Linje 11000/11500 alternativ 2, standpunkt A 

 

 

Figur 111, Linje 11000/11500 alternativ 2, standpunkt B 
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Figur 112, Linje 11000/11500 alternativ 2, standpunkt E 

 

 

Figur 113, Linje 11000/11500 alternativ 2, standpunkt G 
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Figur 114, Linje 11000/11500 alternativ 2, standpunkt H 

 

 

Figur 115, Linje 11000/11500 alternativ 2, standpunkt I 
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Figur 116, Linje 11000/11500 alternativ 2, standpunkt J 
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8.3.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

 

Figur 117, Oppriss av bru 

 

 

 

Figur 118, Plan åpningsspenn 

 

 

 

Figur 119, Tverrsnitt av dobbel brukasse 
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Figur 120, Oppriss av tårn 
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Figur 121, Figur 68, Snitt av tårn om vertikal symmetrilinje 
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Tabell 18, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 2 i linje 11000/11500 

Tema Beskrivelse, linje 11000/11500-2 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 11000/11500, kote veglinje varierer fra +27,4 ved 
tårn til +46,3 midt i hovedspennet 

GS-felt løsning 
GS-felt plassert symmetrisk på yttersiden av hver av 

brukassene. Bredde av hver av G/S-feltene er 4 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn - 

Seilingshøyde  37 m. Tilfredsstiller ikke kravet til seilingshøyde 55 m. 

Seilingsbredde >80 m 

Hovedspenn 
Dobbel stålkasse med tverrbjelker i opphengspunktene 
for hengestengene. 

Sidespenn 
Dobbel stålkasse med tverrbjelker i opphengspunktene 
for hengestengene. 

Fundamentering for tårn og 
landkar 

Direkte på berg. 

Skipsstøt 
Siden begge tårnene er plassert på land på berg i dagen 
er disse ikke utsatt for skipsstøt. Overbygningen kan 
være utsatt for skipsstøt fra høye skip. 

Adkomst i byggefasen og byg-
gemetode 

På Nøtterøysiden ender brua i skrått fjell uten eksiste-
rende adkomst for maskiner og utstyr. For vegen skal 
det sprenges tuneller gjennom berg. Disse kan benyttes 
som adkomst. Alternativ adkomst vil være via sjø til 
oppankret lekter. På Smørbergsiden er terrenget slakere. 

Her vil det være naturlig å skaffe adkomst for anleggsvei 
i det som skal bli framtidig veglinje. Tårnene bygges i 
betong med klatreforskaling. Overbygningen for ho-

vedspennet leveres som ferdige elementer som heises 
på plass ved oppjekking fra lekter eller med kranskip. 
Sidespennene bygges på fast stillas før opphenging i 
hovedbærekabelen. 

Hovedbærekabel Spunnet kabel med avfuktingsanlegg 

Hengestenger Prefabrikkerte spiralslåtte kabler med støpte forankringer 

Usikkerhet ved brualternativet 

Dette brualternativet, som er en hengebru med lengde 
på hovedspennet på 490 m, bygger på kjent teknologi. 
Fundamentering av tårnene er direkte på berg og vurde-
res ikke å ha noen risiko. Geometri på tårnene er noe 
ukjent og kan danne en usikkerhet ved brualternativet. 
Dynamiske bevegelser forventes ikke å være noe pro-
blem for hovedspennet. Byggemetode for bruløsningen 

er kjent. Sidespennene bygger på kjent teknologi. 

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Ved videre bearbeiding av brualternativet vil beregninger 

være viktig. Tårnets form må beregnes og optimaliseres. 
Form på brukasse og plassering av kabelsystemet på 
avklares i forhold til dynamisk oppførsel av hovedspen-

net.  

Tegninger K11002-1 og K11002-2 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 

Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 

1 460 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 

  



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

95 av 223 

8.4 Linje 11000/11500 alternativ 3 

 

Tabell 19, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Klaffebru 

Faste sidespenn: Kassebru i stål 

Trafikk To felt kjøretrafikk og ett G/S-felt 

 

3D-modell: 11000/11500_B_2F 

 

Løsning for fire felt kjøretrafikk er vist for linje 11000/11500 alternativ 4. 

 

8.4.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Søylene ved åpningsfeltet er Y-formede. Dobbel klaff felles ned i Y-formene. I de øvrige søyleak-

ser kan det også benyttes Y-formede søyler eller vertikale enkle søyler. Her er vist variant med 

vertikale enkle søyler i de øvrige akser. Brubane kan bygges horisontalt eller med bue i vertikal-

planet. Her er vist bue i horisontalplanet. Åpningsfeltet ligger i dagens seilingsled midt i fjorden. 

 

Denne vurderingen gjelder også for alternativ 4 i linje 11000/11500. 

 

Nærvirkning: 

 

Søylenes Y formede geometri er karakteristiske og gir identitet til brua. Brua er forholdsvis åpen 

og luftig sett de fra nærområdene. 

 

Avstandsvirkning: 

 

Brua har største spenn og åpningsspenn sentrisk i fjorden som er tydelig markert ved de Y-

formede søylene. Det er avtagende spennvidde mot land på begge sider. Brua oppfattes som 

harmonisk og velproporsjonert. De Y-formede søylene er et arkitektonisk tilleggs element som 

ikke er fullt utviklet i studien. Y-formen må bearbeides og tilpasses lukkemekanisme og danne en 

helhet i underbygningen. 

 

Brua er ikke synlig fra byen, og lite synlig fra Ilene og Slottsfjellet. Vegetasjon vil sannsynligvis 

dekke brua for sikten mellom brua og Slottsfjellet. 

 

Største forbedringspotensial for dette alternativet er å lage mer harmoniske sidespenn som jevnt 

avtar i avstand mot landkar og bearbeide formen på søylene. 

 

Konklusjon: 

 

Brutypen kan bearbeides med hensyn til geometri på søyler. Ved bruk av Y–formede søyler i alle 

akser vil brua kunne oppfattes som mer sammenhengende, og den får færre og større spenn. 

Den vil imidlertid bli mer ekspressiv og spesiell, noe som kan studeres videre i modeller. Det er i 

utredningen vist løsning med forenklede vertikale søyler som gir et roligere uttrykk.  

 

Y formen må uansett bearbeides og tilpasses lukkemekanisme og danne en helhet i underbyg-

ningen dersom det skal bli vakkert. Brua gir rolig og avdempet uttrykk i forhold til byen og 

Slottsfjellet. 
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Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 122, Linje 11000/11500 alternativ 3, lukket seilløp 

 

 

Figur 123, Linje 11000/11500 alternativ 3, åpent seilløp 

  



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

97 av 223 

 

Figur 124, Linje 11000/11500 alternativ 3, oppriss bru 

 

 

Figur 125, Linje 11000/11500 alternativ 3, oppriss bru, åpent seilløp 

  



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

98 av 223 

Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 126, Linje 11000/11500 alternativ 3, standpunkt A 

 

 

Figur 127, Linje 11000/11500 alternativ 3, standpunkt B 
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Figur 128, Linje 11000/11500 alternativ 3, standpunkt E 

 

 

Figur 129, Linje 11000/11500 alternativ 3, standpunkt G 
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Figur 130, Linje 11000/11500 alternativ 3, standpunkt H 

 

 

Figur 131, Linje 11000/11500 alternativ 3, standpunkt I 
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Figur 132, Linje 11000/11500 alternativ 3, standpunkt J 
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8.4.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

Figur 133, Oppriss av bru 

 

 

Figur 134, Plan åpningsspenn 

 

 

Figur 135, Tverrsnitt av brukasse 
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Tabell 20, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 3 i linje 11000/11500 

Tema Beskrivelse, linje 11000/11500-3 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 11000/11500, kote ca. +29 m ved landkar og 
+42,5 midt i klaffespennet 

Kjørefelt To kjørefelt 

GS-felt 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 

G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn Variere fra ca. 26 m til ca. 35 m. 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

37 m. 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

49 m. Tilfredsstiller ikke krav om seilingsbredde 80 m. 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
åpen 

55 m 

Åpningsspenn 

Dobbel klaffebru der klaffene er balansert med motvekt. 
Klaffene er planlagt som bjelkekonstruksjoner i stål  med 
hensyn på høy stivhet og lav vekt. Klaffene styres av 

hydrauliske sylindere som styres elektronisk. Sperretid 
for vegtrafikken ved åpning av brua for gjennomseiling 
er vurdert til å ta ca. 15 minutter. 

Sidespenn Brukasse i stål 

Fundamentering og pilar for 
åpningsspenn 

Pilarene for åpningsspennet er plassert sentrisk i sundet. 
Her er det ca. 60-70 m dypt til fast berg. Grunnforholde-
ne her består av bløte avsetninger over berg. Åpnings-
spenn trenger fundamentering som har små dynamiske 
og elastiske deformasjoner. Som fundamentering benyt-

tes grove rammede eller borede stålrørspeler/pilarer til 
fast berg. 

Fundamentering for sidespenn 

Brua er foreslått fundamentert på stålrørspeler rammet 
til berg eller til stoppkriterie i fast morene. Pelene ram-

mes fra flåte. Fundamentene for søylene lages som sve-
vende fundamenter. 

Søyler i sidespenn Det benyttes to søyler for hver akse 

Byggemetode overbygning 

Brubjelken lages som ferdige elementer på verksted som 
transporteres på sjø til byggestedet og heises på plass 
med kranskip. Den er normalt oppdelt i elementer med 

lengder nær spennvidden. Disse heiser kranskipet inn 
fortløpende. Sveising og malingsarbeider i elementskjø-
tene utføres etter at kranskipet er ferdig. Brubjelke for 
bevegelig spenn heises inn på tilsvarende vis. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden ender brua i skrått fjell uten eksiste-
rende adkomst for maskiner og utstyr. For vegen skal 
det sprenges tuneller gjennom berg. Disse kan benyttes 

som adkomst. Alternativ adkomst vil være via sjø til 
oppankret lekter. 

På Stokke siden er terrenget slakere. Her vil det være 
naturlig å skaffe adkomst for anleggsvei i det som skal 
bli framtidig veglinje. 

Adkomst for bygging av fundamenter, pilarer og søyler i 
sjø må skje via sjø. For de nærmeste fundamentene på 
vestsiden kan det vurderes å bygge fast midlertidig ad-
komst. 



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

104 av 223 

Beskyttelse mot skipsstøt 

Det må lages en egen konstruksjon for beskyttelse mot 

skipsstøt for beskyttelse av klaffebrupilarene. Søylefun-
damentene i sidespennene må dimensjoneres for skips-
støt. 

Usikkerhet ved brualternativet 

Dette brualternativet, som er en klaffebru med vippe-

klaffer, bygger på kjent teknologi. Utforming av V-
søylene som holder klaffen og sidespennet er noe usik-
ker. For dette brualternativet er ikke klaffene laget så 
lange at kravet til seilingsbredde på 80 m er tilfredsstilt. 
Fundamentering V-søylene på peler direkte på berg og 
vurderes ikke å ha noen risiko med hensyn til krav til 
bevegelse ved åpning og lukking av klaffene. Sidespen-

nene bygger på kjent teknologi. Byggemetode for bru-
løsningen er kjent. 

Videre arbeid med brualternati-

vet 

Ved videre bearbeiding av brualternativet vil være å 
arbeide videre med klaffespennet og trekantsøylene for 
integrering av det mekaniske utstyret for brua. Dyna-

miske bevegelse fra klaffene mot fundamenteringen må 
arbeides videre med. Utforming av V-søylene må arbei-

des videre med. 

Tegninger K11003 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 
Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 
1 280 mill NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 
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8.5 Linje 11000/11500 alternativ 4 

 

Samme bruløsning som linje 11000/11500 alternativ 3, men med fire kjørefelt og ett G/S-felt. 

 

Tabell 21, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Klaffebru 

Faste sidespenn: Kassebru i stål 

Trafikk Fire felt kjøretrafikk og ett felt for G/S-trafikk 

 

3D-modell: 11000/11500_B_2F 

 

8.5.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Samme estetiske vurdering som for linje 11000/11500 alternativ 3. 

 

Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 136, Linje 11000/11500 alternativ 4, lukket seilløp 
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Figur 137, Linje 11000/11500 alternativ 4, åpent seilløp 

 

 

Figur 138, Linje 11000/11500 alternativ 4, oppriss bru 
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Figur 139, Linje 11000/11500 alternativ 4, oppriss bru, åpent seilløp 

 

 

Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 140, Linje 11000/11500 alternativ 4, standpunkt A 
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Figur 141, Linje 11000/11500 alternativ 4, standpunkt B 

 

 

Figur 142, Linje 11000/11500 alternativ 4, standpunkt E 
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Figur 143, Linje 11000/11500 alternativ 4, standpunkt G 

 

 

Figur 144, Linje 11000/11500 alternativ 4, standpunkt H 
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Figur 145, Linje 11000/11500 alternativ 4, standpunkt I 

 

 

Figur 146, Linje 11000/11500 alternativ 4, standpunkt J 
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8.5.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

Figur 147, Oppriss av bru 

 

 

Figur 148, Plan åpningsspenn 

 

 

Figur 149, Tverrsnitt av brukasse 
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Tabell 22, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 4 i linje 11000/11500 

Tema Beskrivelse, linje 11000/11500-4 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 11000/11500, kote ca. +29 m ved landkar og 
+42,5 midt i klaffespennet 

Kjørefelt To kjørefelt 

GS-felt 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 

G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn Variere fra ca. 26 m til ca. 35 m. 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

37 m. 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

49 m. Tilfredsstiller ikke krav om seilingsbredde 80 m. 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
åpen 

55 m 

Åpningsspenn 

Dobbel klaffebru med vippeklaffer. Klaffene i bakspennet 

vipper og balanserer hovedklaffen når denne heves. Klaf-
fene er planlagt som bjelkekonstruksjoner i stål med 
hensyn på høy stivhet og lav vekt. Klaffene styres av 
hydrauliske sylindere som styres elektronisk. Sperretid 
for vegtrafikken ved åpning av brua for gjennomseiling 
er vurdert til å ta ca. 15 minutter. 

Sidespenn Kassebru i stål 

Fundamentering og pilar for 

åpningsspenn 

Pilarene for åpningsspennet er plassert sentrisk i sundet. 
Her er det ca. 60-70 m dypt til fast berg. Grunnforholde-
ne her består av bløte avsetninger over berg. Åpnings-
spenn trenger fundamentering som har små dynamiske 
og elastiske deformasjoner. Som fundamentering benyt-
tes grove rammede eller borede stålrørspeler/pilarer til 

fast berg. 

Fundamentering for sidespenn 

Brua er foreslått fundamentert på stålrørspeler rammet 
til berg eller til stoppkriterie i fast morene. Pelene ram-
mes fra flåte. Fundamentene for søylene lages som sve-

vende fundamenter. 

Søyler i sidespenn Det benyttes to søyler for hver akse 

Byggemetode overbygning 

Brubjelken lages som ferdige elementer på verksted som 
transporteres på sjø til byggestedet og heises på plass 
med kranskip. Den er normalt oppdelt i elementer med 
lengder nær spennvidden. Disse heiser kranskipet inn 

fortløpende. Sveising og malingsarbeider i elementskjø-
tene utføres etter at kranskipet er ferdig. Brubjelke for 
bevegelig spenn heises inn på tilsvarende vis. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden ender brua i skrått fjell uten eksiste-

rende adkomst for maskiner og utstyr. For vegen skal 
det sprenges tuneller gjennom berg. Disse kan benyttes 
som adkomst. Alternativ adkomst vil være via sjø til 

oppankret lekter. På Stokke siden er terrenget slakere. 
Her vil det være naturlig å skaffe adkomst for anleggsvei 
i det som skal bli framtidig veglinje. Adkomst for bygging 
av fundamenter, pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. 
For de nærmeste fundamentene på vestsiden kan det 
vurderes å bygge fast midlertidig adkomst. 



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

113 av 223 

Beskyttelse mot skipsstøt 

Det må lages en egen konstruksjon for beskyttelse mot 

skipsstøt for beskyttelse av klaffebrupilarene. Søylefun-
damentene i sidespennene må dimensjoneres for skips-
støt. 

Usikkerhet ved brualternativet 

Dette brualternativet, som er en klaffebru med vippe-

klaffer, bygger på kjent teknologi. Utforming av V-
søylene som holder klaffen og sidespennet er noe usik-
ker. For dette brualternativet er ikke klaffene laget så 
lange at kravet til seilingsbredde på 80 m er tilfredsstilt. 
Fundamentering V-søylene på peler direkte på berg og 
vurderes ikke å ha noen risiko med hensyn til krav til 
bevegelse ved åpning og lukking av klaffene. Sidespen-

nene bygger på kjent teknologi. Byggemetode for bru-
løsningen er kjent. 

Videre arbeid med brualternati-

vet 

Ved videre bearbeiding av brualternativet vil være å 
arbeide videre med klaffespennet og trekantsøylene for 
integrering av det mekaniske utstyret for brua. Dyna-

miske bevegelse fra klaffene mot fundamenteringen må 
arbeides videre med. Utforming av V-søylene må arbei-

des videre med. 

Tegninger K11004 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 
Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 
1 480 mill NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 
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8.6 Linje 11000/11500 alternativ 5 

 

Tabell 23, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Brutype: Hengebru med H-tårn 

Hovedspenn: Kassebru i stål 

Trafikk Fire felt kjøretrafikk og ett felt G/S-trafikk 

 

3D-modell: 11000/11500_B_4F 

 

8.6.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Brua er en H–tårns hengebru med fritt spenn over fjorden. Det er ingen åpningsmekanisme da 

kravet til seilingshøyden vurderes til å være tilfredsstilt med 37 meter seilingshøyde. Dette må 

imidlertid avklares med Kystverket. Hengebrutypen kan også ligge i linje 10.000. 

 

Nærvirkning: 

 

Brua blir med sitt frie spenn helt åpen, noe som er positivt for opplevelsen av fjordlandskapet.  

H–tårn med bred brubane med fire kjørefelt og plass for G/S-felt gir allikevel en forholdsvis smal 

bru. Det blir åpenhet til nærområder og langs strandsone under brua. Sidespennene er forholds-

vis korte og er også hengt opp i hovedbærekablene. Imidlertid vil H–tårnet virke noe lavt i for-

hold til bredden på fire kjørefelt og plass for G/S- felt. Alternativet for 4 felt med splittet brubane 

og A-tårn er derfor langt å foretrekke i nærvirkning. 

 

Avstandsvirkning: 

 

Brua sees fra fjorden i nord og syd som ett helhetlig anlegg. H–tårnene er velproporsjonert. Bru-

banen har tilstrekkelig visuell høyde over vannspeilet. Endespennene er forholdsvis korte, spesi-

elt på Nøtterøy siden. Brua er ikke synlig fra byen. Brua vil med sin høyde over vannet være 

synlig fra Slottsfjellet og Ilene. Brua vil oppfattes å være i god avstand til det indre fjordland-

skap, slik at det indre fjordrommet og sikt mellom byen og Ilene ikke forstyrres. 

 

Konklusjon: 

 

Brua er enkel, elegant og gir stor åpenhet i fjordlandskapet sett i fjernvirkningen. Den gjenkjen-

nelige hengebru formen passer stedet godt og brubanen ligger med en høyde tilpasset terrenget 

på begge sider av fjorden. H – tårn med 4 felts brubane blir bred i forhold til tårnenes lave høyde 

og derved svakt proporsjonert. Brua er derfor ikke velproporsjonert i nærvirkning, men har en 

god avstandsvirkning sett opp og ned fjorden. Tårn knytter seg til landskapet og blir derfor ikke 

dominerende i fjordlandskapet. 
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Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 150, Linje 11000/11500 alternativ 5, hengebru 

 

 

Figur 151, Linje 11000/11500 alternativ 5, oppriss bru 
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Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 152, Linje 11000/11500 alternativ 5, standpunkt A 

 

 

Figur 153, Linje 11000/11500 alternativ 5, standpunkt B 
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Figur 154, Linje 11000/11500 alternativ 5, standpunkt E 

 

 

Figur 155, Linje 11000/11500 alternativ 5, standpunkt G 
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Figur 156, Linje 11000/11500 alternativ 5, standpunkt H 

 

 

Figur 157, Linje 11000/11500 alternativ 5, standpunkt I 
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Figur 158, Linje 11000/11500 alternativ 5, standpunkt J 
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8.6.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

 

Figur 159, Oppriss av bru 

 

 

 

Figur 160, Plan av bru 

 

 

 

Figur 161, Tverrsnitt av brukasse 
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Tabell 24, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 5 i linje 11000/11500 

Tema Beskrivelse, linje 11000/11500-5 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 11000/11500, kote veglinje varierer fra +27,4 ved 
tårn til +46,3 midt i hovedspennet 

GS-felt løsning 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 
G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn - 

Seilingshøyde  37 m. Tilfredsstiller ikke kravet til seilingshøyde 55 m. 

Seilingsbredde >80 m 

Hovedspenn Brukasse i stål 

Sidespenn Brukasse i stål 

Fundamentering for tårn og 
landkar 

Direkte på berg. 

Skipsstøt 
Siden begge tårnene er plassert på land på berg i dagen 
er disse ikke utsatt for skipsstøt. Overbygningen kan 
være utsatt for skipsstøt fra høye skip. 

Adkomst i byggefasen og byg-
gemetode 

På Nøtterøysiden ender brua i skrått fjell uten eksiste-
rende adkomst for maskiner og utstyr. For vegen skal 
det sprenges tuneller gjennom berg. Disse kan benyttes 
som adkomst. Alternativ adkomst vil være via sjø til 
oppankret lekter. På Smørbergsiden er terrenget slakere. 
Her vil det være naturlig å skaffe adkomst for anleggsvei 
i det som skal bli framtidig veglinje. Tårnene bygges i 

betong med klatreforskaling. Overbygningen for ho-
vedspennet leveres som ferdige elementer som heises 
på plass ved oppjekking fra lekter eller med kranskip. 
Sidespennene bygges på fast stillas før opphenging i 

hovedbærekabelen. 

Hovedbærekabel Spunnet kabel med avfuktingsanlegg 

Hengestenger Prefabrikkerte spiralslåtte kabler med støpte forankringer 

Usikkerhet ved brualternativet 

Dette brualternativet, som er en hengebru med lengde 
på hovedspennet på 490 m, bygger på kjent teknologi. 
Fundamentering av tårnene er direkte på berg og vurde-
res ikke å ha noen risiko. Geometri på tårnene er kjent. 

Sidespennene bygger på kjent teknologi. 

Videre arbeid med brualternati-

vet 

Ved videre bearbeiding av brualternativet vil beregninger 
være viktig. Dynamiske bevegelser forventes ikke å 

være noe problem for hovedspennet. Byggemetode for 
brualternativet er kjent. 

Tegninger K11005-1 og K11005-2 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 
Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 900 
mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er vist i 
vedlegg 3. 
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9. SKISSEPROSJEKTER LINJE 12000 

9.1 Innledning 

 

I linje 12000 er det ført videre to brualternativer for fire felts veg og to brualternativer for tofelts 

veg. 

 

Tabell 25, Brualternativer linje 12000 

Alternativ Type åpningsspenn Plassering åpningsspenn Antall trafikkfelt 

12000-1 
Dobbel vippeklaff uten 

kontravekt 

Midt i fjorden slik at den 

treffer mudret seilings-

leden i indre del av 

Vestfjorden. 

To felt kjørende og ett 

felt gang og sykkel 

12000-2 Dobbel rulleklaff 
Fire felt kjørende og 

ett felt gang og sykkel 

12000-3 

Hevebru 

To felt kjørende og ett 

felt gang og sykkel 

12000-4 
Fire felt kjørende og 

ett felt gang og sykkel 

 

Brualternativer vist for linje 12000 kan også anvendes for linje 16200. 

 

9.1.1 Veglinje linje 12000 

 

Det er Statens vegvesen som har utarbeidet brulinjene som legges til grunn for bruløsningene 

med noe tilpassing til brualternativene. Vertikalgeometrien er tilpasset for å passe til brualterna-

tivene. Veigeometrien kommer fram av brutegningen for det enkelte brualternativet. 

 

 

Figur 162, Veglinje 12000 
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Figur 163, Oppriss veglinje 12000 

 

9.1.2 Grunnforhold 

 

Det er ikke utført konkrete boringer for linje 12000. det er derfor valgt å bruke resultatene fra 

linje 12200 som ligger noe nord for linje 12000. 

 

Det er dybder til fjell fra 15–30m fremover mot profil 3145. Mellom profil 3200 og 3450 viser 

kontrollboringer fjelldybder på kote (-)60 til (-)75. På hver side synes fjellet å stige opp. Ved 

profil 3575, i strandlinjen ved Smørberg viser sonderinger noe utenfor senterlinje, en fjelldybde 

på kote (-)6. På partiet 3550-3870 på Smørberg, er fjelldybdene varierende fra 3-8 meter for 

alternativ linje 12200. For linje 12000 antas det at fjellet ligger noe grunnere. Sonderingene viser 

en overgang til bløtere avsetninger med antatt kvikkleire inn mot land på Kaldnes og Smørberg. 

Den bløte leira inn mot Smørberg synes å være meget sensitiv og kvikk. 

 

 

9.1.3 Estetisk vurdering av brustedet som ligger til grunn for utvikling av brualternativene 

 

Det åpne og storslagne slettelandskapet ved Jarlsberg og Ilene har spesielt gode visuelle kvalite-

ter som er unikt i nasjonal sammenheng. Området er åpent, storslagent og fra jordbrukslandska-

pet er det fri sikt mot fjorden. Området Ilene har også positive visuelle kvaliteter for landskaps-

bilde i dette enhetlige området. Området ved Ilene er et verdifullt naturreservat.  

  

Det er et overordnet ønske å ivareta det spesielle landskapets karakter ved ikke å innføre for 

dominerende konstruksjoner som kan distrahere opplevelsen og sammenhengen mellom naturre-

servat, jordbrukslandskap og fjorden. Det er ønskelig å bevare størst mulig åpenhet og kontakt 

mellom landskapet og byen. Bru her bør derfor være lav og ikke for dominerende i sitt uttrykk. 

  



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

125 av 223 

9.2 Linje 12000 alternativ 1 

 

Tabell 26, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Dobbel klaffebru 

Faste sidespenn: Kassebru i stål 

Trafikk To felt for kjøretrafikk og ett felt for G/S-trafikk 

 

3D-modell: 12000_A_2F 

 

Bruløsningen kan tilpasses vegtrafikk i fire felt + ett G/S-felt. 

 

9.2.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Brua er en lav viadukt med vippeklaff. Dette fordi det vil være naturlig ikke å bygge høye og 

dominerende konstruksjoner her nær Ilene og Slottsfjellet. Veilinja på begge sider av fjorden 

ligger også lavt. Åpningsmekanisme er skjult i klaffesøylene. Åpningsfeltet ligger i dagens sei-

lingsled midt i fjorden.  

 

Ventebrygge for småbåter er nødvendig med en så lav bru. 

 

Nærvirkning 

 

Brua er lav og beskjeden i sitt uttrykk. Åpningsmekanismen medfører store underliggende kon-

struksjoner ved klaffen. 

 

Avstandsvirkning 

 

Brua er lav og lite synlig. Dog vil brubane og søyler komme i synslinjen sett fra indre fjord. Brua 

er synlig fra Slottsfjellet og Ilene men lite synlig fra byen. 

 

Brua på denne posisjon deler vannspeilet i to sett fra Slottsfjellet. Dog har selva brua god visuell 

avstand fra Slottsfjellet. 

 

Konklusjon 

 

Brua er lav og lite dominerende i landskapet. Den har en uønsket stor konstruksjon ved de to 

klaffene. Brua er synlig fra omgivelser i indre fjord, men dekker ikke siktlinjen fra byen til Ilene. 

Et forbedringspotensial kan være å forme de to klaffesøyler med avrundede eller spisse former 

som visuelt slanker og reduserer størrelsen av dem. 
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Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 164, Linje 12000 alternativ 1, lukket seilløp 

 

 

Figur 165, Linje 12000 alternativ 1, åpent seilløp 
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Figur 166, Linje 12000 alternativ 1, oppriss bru 

 

 

Figur 167, Linje 12000 alternativ 1, oppriss bru, åpent seilløp 
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Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 168, Linje 12000 alternativ 1, standpunkt A 

 

 

Figur 169, Linje 12000 alternativ 1, standpunkt B 

 



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

129 av 223 

 

Figur 170, Linje 12000 alternativ 1, standpunkt C 

 

 

Figur 171, Linje 12000 alternativ 1, standpunkt D 
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Figur 172, Linje 12000 alternativ 1, standpunkt E 

 

 

Figur 173, Linje 12000 alternativ 1, standpunkt G 

 



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

131 av 223 

 

Figur 174, Linje 12000 alternativ 1, standpunkt I 

 

 

Figur 175, Linje 12000 alternativ 1, standpunkt J 
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9.2.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

 

Figur 176, Oppriss av bru 

 

 

 

 

Figur 177, Plan åpningsspenn 

 

 

 

Figur 178, Tverrsnitt av brukasse 
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Tabell 27, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 1 i linje 12000 

Tema Beskrivelse, linje 12000-1 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 12000, kote ca. +5 m ved landkar og +10,0 midt i 
klaffespennet 

Kjørefelt To felt for kjøretrafikk 

GS-felt 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 

G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn Varierer fra ca. 2 til 7 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

7 m 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

80 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
åpen 

55 m 

Åpningsspenn 

Dobbel klaffebru uten kontravekt. Klaffene er planlagt 
som bjelkekonstruksjoner i stål med hensyn på høy stiv-
het og lav vekt. Klaffene styres av hydrauliske sylindere 

som styres elektronisk. Sperretid for vegtrafikken ved 
åpning av brua for gjennomseiling er vurdert til å ta ca. 
15 minutter. 

Sidespenn Kassebru i stål 

Fundamentering og pilar for 
åpningsspenn 

Pilarene for åpningsspennet er plassert sentrisk i sundet. 
Her er det ca. 10 m vanndybde og fra ca. 40 til 70 m 

dypt ned til fast berg. Grunnforholdene her består av 
bløte avsetninger over berg. Åpningsspenn trenger fun-
damentering som har små dynamiske og elastiske de-
formasjoner. Som fundamentering benyttes grove ram-
mede eller borede stålrørspeler/pilarer til fast berg. Fun-

damentene lages som svevende fundamenter. 

Fundamentering for sidespenn 

Pilarene for sidespennene har varierende sjødybde og 

dybde til fjell. Generelt benyttes stålrørspeler rammet til 
berg eller til stoppkriterie i fast morene rammet fra flåte. 
Fundamentene for søylene i sjø lages som svevende 
fundamenter. 

Søyler i sidespenn Det benyttes to søyler for hver akse 

Byggemetode overbygning 

Overbygningen lages som ferdige elementer på verksted 
som slepes til byggestedet og heises på plass med kran-
skip. Hvert bruelement sveises etter innheising sammen 
med tilstøtende elementer til en sammenhengende bru-
bjelke fram til klaffespennet. Bruklaffene heises på plass 
som ferdige elementer. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden ved Kaldnes ender brua i et område 

som i dag er industriområde. På Smørberg ender brua i 
et jordbruksområde. På begge sider er det enkel ad-

komst til byggeområdet for brua. Adkomst for bygging 
av fundamenter, pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. 
Overbygningen leveres som ferdige elementer som hei-
ses på plass med kranskip. 
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Usikkerhet ved brualternativet 

Dette brualternativet, som er en klaffebru med vippe-
klaffer, bygger på kjent teknologi. For dette brualternati-

vet er klaffene laget så lange at kravet til seilingsbredde 
på 80 m er tilfredsstilt. Klaffenes størrelse vil gi betydeli-
ge vindkrefter i åpen stilling som må ivaretas. Funda-
mentering av klaffepilaren på peler direkte på berg vur-
deres å ha noen risiko med hensyn til krav til bevegelse 
ved åpning og lukking av klaffene. Sidespennene bygger 
på kjent teknologi. Byggemetode for bruløsningen er 

kjent. 

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Videre bearbeiding av brualternativet vil være å arbeide 

videre med klaffespennet og blant annet integrering av 
det mekaniske utstyret for brua. Dynamisk og statisk 
bevegelse fra klaffene mot fundamenteringen må sees 
på i neste fase.  

Tegninger K12001 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 
Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 
1 300 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg3. 
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9.3 Linje 12000 alternativ 2 

 

 

Tabell 28, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Klaffebru med rulleklaff 

Faste sidespenn: Kassebru i stål 

Trafikk: Fire felt for kjøretrafikk og ett felt for G/S-trafikk 

 

3D-modell: 12000_C_4F 

 

Bruløsningen kan tilpasses vegtrafikk i to felt + ett G/S-felt. 

 

9.3.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Brua har rulleklaff med mekanikk i kjørebane nivå. Rulleklaffmekanismen stikker opp over bruba-

nen og gir karakter til brua. Det er for øvrig en enkel viadukt med ca. 50 m spennvidde. Åpnings-

feltet ligger i dagens seilingsled midt i fjorden.  

 

Ventebrygge for småbåter er nødvendig med en så lav bru. 

 

Nærvirkning: 

 

Brua er lav og beskjeden. Den har uønsket store underliggende konstruksjoner ved de to rulle-

klaffene. 

 

Avstandsvirkning: 

 

Konstruksjon under brubanen ved klaffer er noe dominerende. Brua er lav og lite synlig. Dog vil 

brubane og søyler delvis komme i synslinjen sett fra indre fjord ut mot Vestfjorden. Brua er syn-

lig fra Slottsfjell og Ilene og lite synlig fra byen. Brua vil i denne posisjon dele vannspeilet i to 

sett fra Slottsfjellet. 

 

Konklusjon: 

 

Bruas er lav og lite dominerende i landskapet. Den har en uønsket stor konstruksjon ved de to 

klaffene. Brua er synlig fra omgivelser i indre fjord, men dekker ikke til siktlinjen fra byen til Ile-

ne. Forbedringspotensial kan være å forme de to konstruksjoner med avrundede eller andre for-

mer som visuelt slanker og reduserer størrelsen av dem. 
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Illustrasjoner av alternativet: 

 

 

Figur 179, Linje 12000 alternativ 2, lukket seilløp 

 

 

Figur 180, Linje 12000 alternativ 2, åpent seilløp 
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Figur 181, Linje 12000 alternativ 2, oppriss bru 

 

 

Figur 182, Linje 12000 alternativ 2, oppriss bru, åpent seilløp 
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Standpunkt for alternativet: 

 

 

Figur 183, Linje 12000 alternativ 2, standpunkt A 

 

 

Figur 184, Linje 12000 alternativ 2, standpunkt B 
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Figur 185, Linje 12000 alternativ 2, standpunkt C 

 

 

Figur 186, Linje 12000 alternativ 2, standpunkt D 
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Figur 187, Linje 12000 alternativ 2, standpunkt E 

 

 

Figur 188, Linje 12000 alternativ 2, standpunkt G 
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Figur 189, Linje 12000 alternativ 2, standpunkt I 

 

 

Figur 190, Linje 12000 alternativ 2, standpunkt J 
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9.3.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

 

Figur 191, Oppriss av bru 

 

 

 

Figur 192, Plan åpningsspenn 

 

 

 

Figur 193, Tverrsnitt av brukasse 
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Tabell 29, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 2 i linje 12000 

Tema Beskrivelse, linje 12000-2 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 12000, kote ca. + 5 m ved landkar og +10,0 midt i 
klaffespennet 

Kjørefelt Fire felt for kjøretrafikk 

GS-felt 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 

G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn Varierer fra ca. 2 til 7 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

7 m 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

80 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
åpen 

>55 m 

Åpningsspenn 

Dobbel rulleklaff med kontravekt. Klaffene er planlagt 
som bjelkekonstruksjoner i stål med hensyn på høy stiv-
het og lav vekt. Klaffene styres av hydrauliske sylindere 

som styres elektronisk. Sperretid for vegtrafikken ved 
åpning av brua for gjennomseiling er vurdert til å ta ca. 
15 minutter. 

Sidespenn Kassebru i stål 

Fundamentering og pilar for 
åpningsspenn 

Pilarene for åpningsspennet er plassert sentrisk i sundet. 
Her er det ca. 10 m vanndybde og fra ca. 40 til 70 m 

dypt ned til fast berg. Grunnforholdene her består av 
bløte avsetninger over berg. Åpningsspenn trenger fun-
damentering som har små dynamiske og elastiske de-
formasjoner. Som fundamentering benyttes grove ram-
mede eller borede stålrørspeler/pilarer til fast berg. Fun-

damentene lages som svevende fundamenter. 

Fundamentering for sidespenn 

Pilarene for sidespennene har varierende sjødybde og 

dybde til fjell. Generelt benyttes stålrørspeler rammet til 
berg eller til stoppkriterie i fast morene rammet fra flåte. 
Fundamentene for søylene i sjø lages som svevende 
fundamenter. 

Søyler i sidespenn Det benyttes to søyler for hver akse 

Byggemetode overbygning 

Overbygningen lages som ferdige elementer på verksted 
som slepes til byggestedet og heises på plass med kran-
skip. Hvert bruelement sveises etter innhenging sammen 
med tilstøtende elementer til en sammenhengende bru-
bjelke fram til klaffespennet. Bruklaffene heises på plass 
som ferdige elementer. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden, Kaldnes ender brua i et område som i 

dag er industriområde. På Smørberg ender brua i et 
jordbruksområde. På begge sider er det enkel adkomst 

til byggeområdet for brua. Adkomst for bygging av fun-
damenter, pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. Over-
bygningen leveres som ferdige elementer som heises på 
plass med kranskip. 
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Usikkerhet ved brualternativet 

Dette brualternativet, som er en klaffebru med rulleklaff, 
bygger på kjent teknologi. For dette brualternativet er 
klaffene laget så lange at kravet til seilingsbredde på 80 
m er tilfredsstilt. Klaffenes størrelse vil gi betydelige 
vindkrefter i åpen stilling som må ivaretas. Fundamente-

ring av klaffepilaren på peler direkte på berg vurderes å 
ha noe risiko med hensyn til krav til bevegelse ved åp-
ning og lukking av klaffene. Sidespennene bygger på 
kjent teknologi. Byggemetode for bruløsningen er kjent. 

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Videre bearbeiding av brualternativet vil være å arbeide 
videre med klaffespennet og blant annet integrering av 
det mekaniske utstyret for brua. Dynamiske og statiske 
bevegelse fra klaffene mot fundamenteringen.  

Tegninger K12002 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 
Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 
1 400 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 
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9.4 Linje 12000 alternativ 3 

 

Tabell 30, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Hevebru 

Faste sidespenn: Kassebru i stål 

Trafikk To felt for kjøretrafikk og ett felt for G/S-trafikk 

 

3D-modell: 12000_D_01_2F 

 

Løsning for fire felt kjøretrafikk er vist for linje 12000 alternativ 4. 

 

9.4.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Denne estetiske vurderingen gjelder for linje 12000 alternativ 3 og 4. 

 

Brua har 4 tårn med hevebru som har åpningsspenn plassert sentrisk i fjorden i dagens seilings-

led. Øvrige spenn er noe redusert i lengde. Brubanen er vist i bue og med høybrekk ca. 20 meter 

over vannflaten ved åpningsfeltet. Til forskjell fra hevebru i linje 10.000 er denne med lav bruba-

ne mot land. 

 

Nærvirkning: 

 

Brua oppfattes som åpen og transparent. De 4 tårn er markante og godt synlige i indre fjord. 

Tårnene markerer seilingsleden på en tydelig måte.  

 

Avstandsvirkning: 

 

Brua oppfattes som logisk i forhold til konstruksjon og seilingsled. De 4 tårnene danner et tyng-

depunkt i fjorden, og de oppfattes som svært markante. Brua er harmonisk men likevel svært 

synlig med sine 4 tårn. Brubanen og søylene vil delvis komme i synslinjen sett fra indre fjord ut 

mot Vestfjorden. Brua er synlig fra Slottsfjell og Ilene og tårna er også synlig fra byen. Brua vil i 

denne posisjon dele vannspeilet i to sett fra Slottsfjellet. 

 

Konklusjon: 

 

Brua oppfattes som helhetlig og markant. Den er åpen og har 4 tårn plassert midt i fjorden. De 

mange høye konstruksjoner krever videre bearbeiding for å bli vakre, men dette er fult mulig. 

Det er en estetisk utfordring ved overgang mellom bevegelig bru og fast bru, men denne er også 

løsbar. Brua kan med sine høye tårn oppfattes å distrahere opplevelsen av Slottsfjellet og land-

skapet ved Ilene og Jarlsberg. 
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Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 194, Linje 12000 alternativ 3, lukket seilløp 

 

 

Figur 195, Linje 12000 alternativ 3, åpent seilløp 
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Figur 196, Linje 12000 alternativ 3, oppriss bru 

 

 

Figur 197, Linje 12000 alternativ 3, oppriss bru, åpent seilløp 
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Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 198, Linje 12000 alternativ 3, standpunkt A 

 

 

Figur 199, Linje 12000 alternativ 3, standpunkt B 
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Figur 200, Linje 12000 alternativ 3, standpunkt C 

 

 

Figur 201, Linje 12000 alternativ 3, standpunkt D 
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Figur 202, Linje 12000 alternativ 3, standpunkt D 

 

 

Figur 203, Linje 12000 alternativ 3, standpunkt G 
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Figur 204, Linje 12000 alternativ 3, standpunkt J 
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9.4.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

Figur 205, Oppriss av bru 

 

 

Figur 206, Plan åpningsspenn 

 

 

Figur 207, Tverrsnitt av brukasse 

 

 

Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til grunn for kostnadsoverslaget for brual-

ternativet. Mengder er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 
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Tabell 31, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 3 i linje 12000 

Tema Beskrivelse, linje 12000-3 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 12000, kote ca. + 5 m ved landkar og +23,0 midt i 
hevespennet 

Kjørefelt To felt for kjøretrafikk 

GS-felt 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 

G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn Varierer fra ca. 3 m til 20 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

20 m 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

80 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
åpent 

55 m 

Åpningsspenn 

Hevebru med fire tårn. Hevespennet er planlagt som 
kassebru i stål med geometri slik som sidespennene. 
Åpningsspennet heves ved hjelp av ett heismaskineri i 

hvert tårn. Disse styres elektronisk fra operasjonssen-
tral. Sperretid for vegtrafikken ved åpning av brua for 
gjennomseiling er vurdert til å ta ca. 15 minutter..  

Sidespenn Kassebru i stål 

Fundamentering og pilar for 
åpningsspenn 

Pilarene for åpningsspennet er plassert sentrisk i sundet. 
Her er det ca. 10 m vanndybde og fra ca. 40 til 70 m 
dypt ned til fast berg. Grunnforholdene her består av 
bløte avsetninger over berg. Åpningsspenn trenger fun-
damentering som har små dynamiske og elastiske de-
formasjoner. Som fundamentering benyttes grove ram-

mede eller borede stålrørspeler/pilarer til fast berg. Fun-

damentene bygges på sjøbunnen i tørre byggegroper. 
Det er planlagt forsterking av grunnen i byggegrop for å 
forhindre bunnoppressing.  

Fundamentering for sidespenn 

Pilarene for sidespennene har varierende sjødybde og 
dybde til fjell. Generelt benyttes stålrørspeler rammet til 
berg eller til stoppkriterie i fast morene rammet fra flåte. 
Fundamentene for søylene i sjø lages som svevende 
fundamenter. 

Søyler i sidespenn Det benyttes to søyler for hver akse 

Byggemetode overbygning 

Overbygningen lages som ferdige elementer på verksted 
som slepes til byggestedet og heises på plass med kran-
skip. Hvert bruelement sveises etter innheising sammen 
med tilstøtende elementer til en sammenhengende bru-
bjelke fram til klaffespennet. Bruklaffenes heises på 

plass som ferdige elementer. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden ved Kaldnes ender brua i et område 
som i dag er industriområde. På Smørberg ender brua i 
et jordbruksområde. På begge sider er det enkel ad-
komst til byggeområdet for brua. Adkomst for bygging 
av fundamenter, pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. 
Overbygningen leveres som ferdige elementer som hei-

ses på plass med kranskip. 

Beskyttelse mot skipsstøt 

Det må lages en egen konstruksjon for beskyttelse mot 
skipsstøt for beskyttelse av tårnene for hevebrua. Søyle-

fundamentene i sidespennene må dimensjoneres for 
skipsstøt. 
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Usikkerhet ved brualternativet 

Åpningsspennet, som er en hevebru, bygger på teknologi 
som er kjent. I Bordeaux er det nylig laget hevebru med 
tilsvarende størrelse på hevespennet. Fundamentering 
av tårnene med peler til fjell vurderes også som gjen-

nomførbar med lav risiko for dette alternativet. Side-
spennene, med prefabrikkerte brukasser i stål lagt opp 
på søylene og sveist sammen, bygger på kjent brutekno-
logi uten usikkerhet til løsningen. Fundamentering av 
sidespennen vurderes også som gjennomførbar uten for 
stor risiko. Byggemetode for brualternativet er kjent. 

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Ved videre arbeid med brualternativet vil det være viktig 
å se nærmere på hevespennet. Spesielt gjelder dette 
tårnene og fundamentering av disse. Heismaskineriet for 
åpning av brua vurderes å være kjent i forhold til de 

seneste bygde hevebruer. 

Tegninger K12003 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 
Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 
1 400 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 
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9.5 Linje 12000 alternativ 4 

 

Samme bruløsning som linje 12000 alternativ 3, men tilpasset fire kjørefelt og to G/S-felt. 

 

Tabell 32, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Hevebru 

Faste sidespenn: Kassebru i stål 

Trafikk Fire felt kjøretrafikk og ett felt G/S-trafikk 

 

3D-modell: 12000_D_01_4F 

 

9.5.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Samme estetiske vurdering som for linje 12000 alternativ 3. 

 

Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 208, Linje 12000 alternativ 4, lukket seilløp 
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Figur 209, Linje 12000 alternativ 4, åpent seilløp 

 

 

Figur 210, Linje 12000 alternativ 4, oppriss bru 
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Figur 211, Linje 12000 alternativ 4, oppriss bru, åpent seilløp 

 

Standpunkt av brualternativet: 

 

 

Figur 212, Linje 12000 alternativ 4, standpunkt A 
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Figur 213, Linje 12000 alternativ 4, standpunkt B 

 

 

Figur 214, Linje 12000 alternativ 4, standpunkt C 
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Figur 215, Linje 12000 alternativ 4, standpunkt D 

 

 

Figur 216, Linje 12000 alternativ 4, standpunkt E 
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Figur 217, Linje 12000 alternativ 4, standpunkt G 

 

 

Figur 218, Linje 12000 alternativ 4, standpunkt I 
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Figur 219, Linje 12000 alternativ 4, standpunkt J 
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9.5.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

 

Figur 220, Oppriss av bru 

 

 

 

Figur 221, Plan åpningsspenn 

 

 

 

Figur 222, Tverrsnitt av brukasse 
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Tabell 33, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 4 i linje 12000 

Tema Beskrivelse, linje 12000-4 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 12000, kote ca. + 5 m ved landkar og +23,0 midt i 
hevespennet 

Kjørefelt Fire felt for kjøretrafikk 

GS-felt 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 

G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn Varierer fra ca. 3 m til 20 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

20 m 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

80 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
åpent 

55 m 

Åpningsspenn 

Hevebru med fire tårn. Hevespennet er planlagt som 
kassebru i stål med geometri slik som sidespennene. 
Åpningsspennet heves ved hjelp av ett heismaskineri i 

hvert tårn. Disse styres elektronisk fra operasjonssen-
tral. Sperretid for vegtrafikken ved åpning av brua for 
gjennomseiling er vurdert til å ta ca. 15 minutter.  

Sidespenn Kassebru i stål 

Fundamentering og pilar for 
åpningsspenn 

Pilarene for åpningsspennet er plassert sentrisk i sundet. 
Her er det ca. 10 m vanndybde og fra ca. 40 til 70 m 
dypt ned til fast berg. Grunnforholdene her består av 
bløte avsetninger over berg. Åpningsspenn trenger fun-
damentering som har små dynamiske og elastiske de-
formasjoner. Som fundamentering benyttes grove ram-

mede eller borede stålrørspeler/pilarer til fast berg. Fun-

damentene bygges på sjøbunnen i tørre byggegroper. 
Det er planlagt forsterking av grunnen i byggegrop for å 
forhindre bunnoppressing.  

Fundamentering for sidespenn 

Pilarene for sidespennene har varierende sjødybde og 
dybde til fjell. Generelt benyttes stålrørspeler rammet til 
berg eller til stoppkriterie i fast morene rammet fra flåte. 
Fundamentene for søylene i sjø lages som svevende 
fundamenter. 

Søyler i sidespenn Det benyttes to søyler for hver akse 

Byggemetode overbygning 

Overbygningen lages som ferdige elementer på verksted 
som slepes til byggestedet og heises på plass med kran-
skip. Hvert bruelement sveises etter innheising sammen 
med tilstøtende elementer til en sammenhengende bru-
bjelke fram til klaffespennet. Bruklaffene heises på plass 

som ferdige elementer. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden ved Kaldnes ender brua i et område 
som i dag er industriområde. På Smørberg ender brua i 
et jordbruksområde. På begge sider er det enkel ad-
komst til byggeområdet for brua. Adkomst for bygging 
av fundamenter, pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. 
Overbygningen leveres som ferdige elementer som hei-

ses på plass med kranskip. 

Beskyttelse mot skipsstøt 
Det må lages en egen konstruksjon for beskyttelse mot 
skipsstøt for tårnene. Søylefundamentene i sidespennene 
må også dimensjoneres for skipsstøt. 



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

164 av 223 

Usikkerhet ved brualternativet 

Åpningsspennet, som er en hevebru, bygger på teknologi 
som er kjent. I Bordeaux er det nylig laget hevebru med 
tilsvarende størrelse på hevespennet. Fundamentering 
av tårnene med peler til fjell vurderes også som gjen-
nomførbar med lav risiko for dette alternativet. Side-
spennene, med prefabrikkerte brukasser i stål lagt opp 

på søylene og sveist sammen, bygger på kjent brutekno-
logi uten usikkerhet til løsningen. Fundamentering av 
sidespennen vurderes også som gjennomførbar uten for 
stor risiko. Byggemetode for brualternativet er kjent. 

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Ved videre arbeid med brualternativet vil det være viktig 
å se nærmere på hevespennet. Spesielt gjelder dette 
tårnene og fundamentering av disse. Heis maskineriet 

for åpning av brua vurderes å være kjent i forhold til de 
seneste bygde hevebruer. 

Tegninger K12004 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 

Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 

1 540 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 
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10. SKISSEPROSJEKTER LINJE 16200 

10.1 Innledning 

 

I linje 16200 er det ført videre to brualternativer for fire felts veg og to brualternativer for tofelts 

veg. 

 

Videreførte brualternativer i linje 16200: 

 

Tabell 34, Brualternativer linje 12000 

Alternativ Type åpningsspenn Plassering åpningsspenn Antall trafikkfelt 

16200-1 
Klaffebru «Van Gogh 

type» (med kontravekt) I forbindelse med da-

gens mudrede seilings-

led tilnærmet midt i 

fjorden. 

To kjørefelt og ett 

G/S-felt. 

16200-2 
Fire kjørefelt og ett 

G/S-felt 

16200-3 
Svingbru med tårn og 

skråkabler 

To kjørefelt og ett 

G/S-felt. 

16200-4 
Fire kjørefelt og ett 

G/S-felt 

 

Brualternativer vist for linje 16200 kan også anvendes for linje 12000. 

 

 

10.1.1 Veglinje linje 16200 

 

Det er Statens vegvesen som har utarbeidet brulinjene som legges til grunn for bruløsningene 

med noe tilpassing til brualternativene. Vertikalgeometrien er tilpasset for å passe til brualterna-

tivene. Veigeometrien kommer fram av brutegningen for det enkelte brualternativet. 

 

 

Figur 223, Veglinje 16200 
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Figur 224, Oppriss veglinje 16200 

 

10.1.2 Grunnforhold 

 

På utsiden av strandlinjen ved Kaldnes kommer fjellet opp og ligger først med dybder på 4-10 

meter under sjøbunn, hvor fjellet går noe opp og ned før det går ned mot 16-18 meter under 

sjøbunn ved profil 3100. Herfra faller antatt fjell av ned mot kote (-)80 over et parti på antatt 

100 meter, før det stiger opp mot kote (-)30 på utsiden av strandlinjen mot Korten. I dypsonen 

profil 3160-3320 synes det å være harde morenemasser over antatt fjell under kote (-)60. Inn 

under land mot gamle maritime skolen på Korten er det fjelldybder på 10-15 meter. Ved passe-

ring av Færder skole synes det å være fjell i dybder 7-10 meter på partiet profil 3650-3700. Vi-

dere fremover i linja fra profil 3700 faller fjellet av igjen ned mot 10-20 meter. På hele strek-

ningen fra Kaldnes til Korten og frem mot profil 4000 er det avsetninger av bløt siltig leire og 

leire. 

 

 

10.1.3 Estetisk vurdering av brustedet som ligger til grunn for utvikling av brualternativene 

 

Det åpne og storslagne slettelandskapet ved Jarlsberg og Ilene har spesielt gode visuelle kvalite-

ter som er unikt i nasjonal sammenheng. Området er åpent, storslagent og fra jordbrukslandska-

pet er det fri sikt mot fjorden. Området Ilene har også positive visuelle kvaliteter for landskaps-

bilde i dette enhetlige området. Området ved Ilene er et verdifullt naturreservat.  

 

Det er et overordnet ønske å ivareta det spesielle landskapets karakter ved ikke å innføre for 

dominerende konstruksjoner som kan distrahere opplevelsen og sammenhengen mellom naturre-

servat, jordbrukslandskap og fjorden. Det er ønskelig å bevare størst mulig åpenhet og kontakt 

mellom landskapet og byen.  Bru her bør derfor være lav og ikke for dominerende i sitt uttrykk.  

 

Middelalderbyen Tønsberg og slottsfjellet og meget verdifullt historisk og også som bylandskap i 

dag. Bylandskapets nærhet til fjorden og Slottsfjellet er tydelig som landemerke og karakterise-

rer dette bynære fjordlandskapet. Et viktig utkikkspunkt er fra Slottsfjellet. I tillegg er det viktig 

at Slottsfjellet med tårnet blir stående uten visuell distraksjon. Sjøbodene som dominerte hav-

nemiljøet i middelalderbyen er en del av et større kulturmiljø som er enhetlig og godt bevart. 

Sjøbodene brukes i dag til blant annet restaurantdrift og butikker. Dagens bru over til Nøtterøy 

representerer en gammel vippebro som er synlig fra kanal og deler av bryggemiljøet. 

 

På andre siden av kanalen og fjorden ligger industriområdet Kaldnes, der store deler av industri-

området har blitt utbygd med kontorer og boliger til dagens Kaldnes brygge. Ett stort industri-

bygg som ikke har estetisk verdi ligger fortsatt på Kaldnes. Dette vil sannsynligvis bli revet og 

området kan bli videre utbygget med bolig og kontor. 

 

Linje 16200 ligger tettest opp mot dette området, og det vil derfor være vesentlig at nærhet til 

byen, slottsfjellet og kanalen med brygger og dagens bru tillegges stor vekt i de estetiske vurde-
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ringene. Brua her må ikke være ruvende, men heller lav og tilpasse seg landskap og by ved enkel 

og by-tilpasset form. 
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10.2 Linje 16200 alternativ 1 

 

 

Tabell 35, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Klaffebru, Van Gogh klaff 

Faste sidespenn: Kassebru i betong 

Trafikk To felt for kjøretrafikk og ett felt for G/S-trafikk 

 

3D-modell: 16200_B_02_2F 

 

Løsning for fire felt kjøretrafikk er vist for linje 16200 alternativ 2 

 

10.2.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Denne estetiske vurderingen gjelder for linje 16200 alternativ 1 og 2. 

 

Brua har dobbel klaff og synlig kontravekt sentrert på brua i dagens seilingsled. 

Brubane er lav og horisontal, men kan også være i bue.  

 

Brua kan også ligge i linje 12.000. 

 

Nærvirkning: 

 

Brua vil virke noe lukket sett på langs av brua og på tvers over fjorden grunnet skive konstruk-

sjoner ved klaffer. Fordelen er at det blir slanke konstruksjoner under brua sett opp og ned fjor-

den fordi kontravekt er plassert over brubanen. Klaffene er plassert ved største spenn midt i fjor-

den.  

 

Avstandsvirkning: 

 

Brua har største spenn sentrisk i fjorden. Brua oppfattes som logisk i forhold til konstruksjon og 

seilingsled. Brua er åpen sett ut og inn av fjorden. Klaff med kontravekt er markant hevet over 

brubanen og godt synlig fra avstand. Dette gir brua en særegen karakter. 

 

Brubane og søyler med avstand 50 meter vil delvis dekke horisonten sett fra byen. 

Brua er godt synlig fra byen, fra Ilene og Slottsfjellet. Brua kommer i synsaksen mellom sentrum 

og Ilene. Brua vil med sin posisjon dele vannspeilet sett fra Slottsfjellet. 

 

Konklusjon: 

 

Brua har en tydelig karakter som gjør den formmessig interessant. Kontravekten kan videre be-

arbeides og formes som et mer moderne og skulpturelt element. Brua er godt synlig grunnet sin 

spesielle åpningsmekanisme og tilstedeværelse i indre fjord nær byen og Slottsfjellet. 
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Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 225, Linje 16200 alternativ 1, lukket seilløp 

 

 

Figur 226, Linje 16200 alternativ 1, åpent seilløp 
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Figur 227, Linje 16200 alternativ 1, oppriss bru, 

 

 

Figur 228, Linje 16200 alternativ 1, oppriss bru, åpent seilløp 
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Figur 229, Linje 16200 alternativ 1, oppriss bru, nær 

 

 

Figur 230, Linje 16200 alternativ 1, oppriss bru, nær, åpent seilløp 
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Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 231, Linje 16200 alternativ 1, standpunkt B mot Tønsberg 

 

 

Figur 232, Linje 16200 alternativ 1, standpunkt C mot Tønsberg 
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Figur 233, Linje 16200 alternativ 1, standpunkt D 

 

 

Figur 234, Linje 16200 alternativ 1, standpunkt E 
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Figur 235, Linje 16200 alternativ 1, standpunkt F 

 

 

Figur 236, Linje 16200 alternativ 1, standpunkt I 
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Figur 237, Linje 16200 alternativ 1, standpunkt J 
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10.2.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

 

Figur 238, Oppriss av bru 

 

 

 

Figur 239, Plan åpningsspenn 

 

 

 

Figur 240, Tverrsnitt av brukasse 
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Tabell 36, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 1 i linje 16200 

Tema Beskrivelse, linje 16200-1 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 16200, kote ca. + 5 m ved landkar og +8,9 midt i 
klaffespennet 

Kjørefelt To felt for kjøretrafikk 

GS-felt 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 

G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn Variere fra ca. 2 til 5,6 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

5,6 m 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

80 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
åpen 

>55 m 

Åpningsspenn 

Dobbel klaffebru med overliggende kontravekt "Van 
Gogh klaff". Bjelkekonstruksjon i stål. Klaffene styres av 
hydrauliske sylindere som styres elektronisk. Sperretid 
for vegtrafikken ved åpning av brua for gjennomseiling 
er vurdert til å ta ca. 15 minutter. 

Sidespenn 
Kassebru i betong med varierende spennvidde fra 34 til 
60 m. Brutto kassehøyde 3 m. 

Fundamentering og pilar for 

åpningsspenn 

Pilarene for åpningsspennet er plassert slik at de stem-
mer med dagens oppmerkede skipsled. Her er det ca. 10 

- 12 m vanndybde og fra ca. 25 til 80 m dypt ned til fast 
berg. Grunnforholdene her består av bløte avsetninger 
over berg. Åpningsspenn trenger fundamentering som 
har små dynamiske og elastiske deformasjoner. Som 
fundamentering benyttes grove rammede eller borede 
stålrørspeler/pilarer til fast berg. Fundamentene bygges 

på sjøbunnen i tørre byggegroper. Det er planlagt for-

sterkning av grunnen i byggegrop for å forhindre bunn-
oppressing.  

Fundamentering for sidespenn 

Pilarene for sidespennene har varierende sjødybde og 
dybde til fjell. Generelt benyttes stålrørspeler rammet til 
berg eller til stoppkriterie i fast morene rammet fra flåte. 
Fundamentene for søylene i sjø lages som svevende 
fundamenter. 

Søyler Det benyttes to søyler pr akse 

Byggemetode overbygning 
Overbygningen for sidespennene bygges med forska-
lingsvogn spenn for spenn. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden, Kaldnes ender brua i et område som i 
dag er industriområde. På Korten ender brua i et land-
skapsområde tett på RAMSAR-området som må tas hen-

syn til. På begge sider er det enkel adkomst til byggeom-

rådet for brua. Adkomst for bygging av fundamenter, 
pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. Overbygningen 
bygges med forskalingsvogn opphengt på fundamenter 
og i forrige byggeetappe spenn for spenn. 

Beskyttelse mot skipsstøt 

Det må lages en egen konstruksjon for beskyttelse mot 
skipsstøt for beskyttelse av klaffebrupilarene. Søylefun-
damentene i sidespennene må dimensjoneres for skips-
støt. 
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Usikkerhet ved brualternativet 

Dette brualternativet, som er en klaffebru med overlig-
gende kontravekt, bygger på kjent teknologi (Van Gogh 
brua). For dette brualternativet er klaffene laget så lange 

at kravet til seilingsbredde på 80 m er tilfredsstilt. Klaf-
fenes størrelse vil gi betydelige vindkrefter i åpen stilling 
som må ivaretas. Fundamentering av klaffepilaren på 
peler direkte på berg vurderes å ha noen risiko med 
hensyn til krav til bevegelse ved åpning og lukking av 
klaffene. Sidespennene bygger på kjent teknologi. Byg-
gemetode for bruløsningen er kjent. 

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Ved videre bearbeiding av brualternativet vil være å 
arbeide videre med klaffespennet og blant annet integre-
ring av det mekaniske utstyret for brua. Dynamiske og 

statiske bevegelse fra klaffene mot fundamenteringen 
må arbeides videre med.  

Tegninger K16201 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 

Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 

1 240 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 
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10.3 Linje 16200 alternativ 2 

 

Samme bruløsning som linje 16200 alternativ 1, men tilpasset fire kjørefelt og ett G/S-felt. 

 

Tabell 37, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Dobbel klaffebru, ”Van Gogh klaff” 

Faste sidespenn: Kassebru i betong 

Trafikk Fire felt for kjøretrafikk og ett felt for G/S-trafikk 

 

3D-modell: 16200_B_02_4F 

 

10.3.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Samme estetiske vurdering som linje 16200 alternativ 1. 

 

Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 241, Linje 16200 alternativ 2, lukket seilløp 
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Figur 242, Linje 16200 alternativ 2, åpent seilløp 

 

 

Figur 243, Linje 16200 alternativ 2, oppriss bru 
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Figur 244, Linje 16200 alternativ 2, oppriss bru, åpent seilløp 

 

 

Figur 245, Linje 16200 alternativ 2, oppriss bru, nær 

 



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

182 av 223 

 

Figur 246, Linje 16200 alternativ 2, oppriss bru, nær, åpent seilløp 
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Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 247, Linje 16200 alternativ 2, standpunkt B mot Tønsberg 

 

Figur 248, Linje 16200 alternativ 2, standpunkt mot Tønsberg 
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Figur 249, Linje 16200 alternativ 2, standpunkt D 

 

Figur 250, Linje 16200 alternativ 2, standpunkt E 
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Figur 251, Linje 16200 alternativ 2, standpunkt F 

 

 

Figur 252, Linje 16200 alternativ 2, standpunkt I 
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Figur 253, Linje 16200 alternativ 2, standpunkt J 
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10.3.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

 

Figur 254, Oppriss av bru 

 

 

 

Figur 255, Plan åpningsspenn 

 

 

 

Figur 256, Tverrsnitt av brukasse 
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Tabell 38, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 2 i linje 16200 

Tema Beskrivelse, linje 16200-2 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 16200, kote ca. + 5 m ved landkar og +8,9 midt i 
klaffespennet 

Kjørefelt Fire felt for kjøretrafikk 

GS-felt 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 

G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn Variere fra ca. 2 til 5,6 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

5,6 m 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

80 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
åpen 

>55 m 

Åpningsspenn 

Dobbel klaffebru med overliggende kontravekt "Van 
Gogh klaff". Bjelkekonstruksjon i stål. Klaffene styres av 
hydrauliske sylindere som styres elektronisk. Sperretid 
for vegtrafikken ved åpning av brua for gjennomseiling 
er vurdert til å ta ca. 15 minutter. 

Sidespenn 
Kassebru i betong med varierende spennvidde fra 34 til 
60 m. Brutto kassehøyde 3 m. 

Fundamentering og pilar for 

åpningsspenn 

Pilarene for åpningsspennet er plassert slik at de stem-
mer med dagens oppmerkede skipslei. Her er det ca. 10 

- 12 m vanndybde og fra ca. 25 til 80 m dypt ned til fast 
berg. Grunnforholdene her består av bløte avsetninger 
over berg. Åpningsspenn trenger fundamentering som 
har små dynamiske og elastiske deformasjoner. Som 
fundamentering benyttes grove rammede eller borede 
stålrørspeler/pilarer til fast berg. Fundamentene bygges 

på sjøbunnen i tørre byggegroper. Det er planlagt for-

sterking av grunnen i byggegrop for å forhindre bunn-
oppressing.  

Fundamentering for sidespenn 

Pilarene for sidespennene har varierende sjødybde og 
dybde til fjell. Generelt benyttes stålrørspeler rammet til 
berg eller til stoppkriterie i fast morene rammet fra flåte. 
Fundamentene for søylene i sjø lages som svevende 
fundamenter. 

Søyler Det benyttes to søyler pr akse 

Byggemetode overbygning 
Overbygningen for sidespennene bygges med forska-
lingsvogn spenn for spenn. Bruklaffene heises på plass 
som ferdige elementer. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden ved Kaldnes ender brua i et område 
som i dag er industriområde. På Korten ender brua i et 
landskapsområde tett på RAMSAR-området som må tas 

hensyn til. På begge sider er det enkel adkomst til 

byggeområdet for brua. Adkomst for bygging av funda-
menter, pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. Overbyg-
ningen bygges med forskalingsvogn opphengt på funda-
menter og i forrige byggeetappe spenn for spenn. 

Beskyttelse mot skipsstøt 

Det må lages en egen konstruksjon for beskyttelse mot 
skipsstøt for beskyttelse av klaffebrupilarene. Søylefun-
damentene i sidespennene må dimensjoneres for skips-
støt. 
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Usikkerhet ved brualternativet 

Dette brualternativet, som er en klaffebru med overlig-
gende kontravekt, bygger på kjent teknologi (Van Gogh 
brua). For dette brualternativet er klaffene laget så lange 

at kravet til seilingsbredde på 80 m er tilfredsstilt. Klaf-
fenes størrelse vil gi betydelige vindkrefter i åpen stilling 
som må ivaretas. Fundamentering av klaffepilaren på 
peler direkte på berg vurderes å ha noe risiko med hen-
syn til krav til bevegelse ved åpning og lukking av klaf-
fene. Sidespennene bygger på kjent teknologi. Bygge-
metode for bruløsningen er kjent. 

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Videre bearbeiding av brualternativet vil være å arbeide 
videre med klaffespennet og blant annet integrering av 
det mekaniske utstyret for brua. Dynamisk og statisk 

bevegelse fra klaffene mot fundamenteringen må arbei-
des videre med.  

Tegninger K16202 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 

Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 

1 390 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 
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10.4 Linje 16200 alternativ 3 

 

 

Tabell 39, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Svingbru med skråstagtårn 

Faste sidespenn: Kassebru i stål 

Trafikk To felt for kjøretrafikk og ett felt for G/S-trafikk  

 

3D-modell: 16200_C_2F 

 

Løsning for fire felt kjøretrafikk er vist for linje 16200 alternativ 4. 

 

 

10.4.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Denne estetiske vurderingen gjelder for linje 16200 alternativ 3 og 4. 

 

Brua er av typen svingbru med skråstagtårn. 

 

Brua kan også ligge i linje 12.000. 

 

Nærvirkning: 

 

Brua må ha en stor søyle under tårnet ved åpningsmekanismen. Denne blir med 12 – 16 meters 

diameter dominerende. Dette står ikke i forhold til det slanke tårnet over. Det er i tillegg behov 

for en ekstra hjelpekonstruksjon mellom det faste bru elementet og åpningsfeltet. 

 

Avstandsvirkning: 

 

Brua har en markant åpningsmekanisme med skråkabeltårn. I sidespennene vil brubane og søy-

ler med avstand 50 meter vil delvis dekke horisonten sett fra byen. 

 

Brua er godt synlig fra byen, fra Ilene og Slottsfjellet. Brua kommer i synsaksen mellom sentrum 

og Ilene. Brua vil med sin posisjon dele vannspeilet sett fra Slottsfjellet. 

 

Konklusjon: 

 

Brua har en interessant konstruksjon. Den har også formmessig utfordringer med den store sir-

kulære svingekonstruksjonen under brubanen. I tillegg er sidespenn urytmisk grunnet det ekstra 

sett søyler mellom fast bru og svingbrua. Brua er godt synlig grunnet sin spesielle åpningsmeka-

nisme og tilstedeværelse i indre fjord nær byen og Slottsfjellet 
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Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 257, Linje 16200 alternativ 3, lukket seilløp 

 

 

Figur 258, Linje 16200 alternativ 3, åpent seilløp 
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Figur 259, Linje 16200 alternativ 3, oppriss bru 

 

 

Figur 260, Linje 16200 alternativ 3, oppriss bru, åpent seilløp 
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Figur 261, Linje 16200 alternativ 3, oppriss bru, nær 

 

 

Figur 262, Linje 16200 alternativ 3, oppriss bru, nær, åpent seilløp 
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Standpunkt for brualternativet: 

 

 

Figur 263, Linje 16200 alternativ 3, standpunkt B mot Tønsberg 

 

 

Figur 264, Linje 16200 alternativ 3, standpunkt C mot Tønsberg 
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Figur 265, Linje 16200 alternativ 3, standpunkt D 

 

 

Figur 266, Linje 16200 alternativ 3, standpunkt E 
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Figur 267, Linje 16200 alternativ 3, standpunkt F 

 

 

Figur 268, Linje 16200 alternativ 3, standpunkt I 
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Figur 269, Linje 16200 alternativ 3, standpunkt J 
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10.4.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

 

Figur 270, Oppriss av bru 

 

 

 

Figur 271, Plan åpningsspenn 

 

 

 

Figur 272, Tverrsnitt av brukasse 
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Tabell 40, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 3 i linje 16200 

Tema Beskrivelse, linje 16200-3 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 16200, kote ca. + 5 m ved landkar og +12,8 midt i 
klaffespennet 

Kjørefelt To felt for kjøretrafikk 

GS-felt 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 

G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn Varierer fra ca 2 til 10 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

10 m 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

80 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
åpen 

>55 m 

Åpningsspenn 

Svingbru laget som balansert skråkabelbru i to utkra-

gende spenn om felles søyle. Åpningsspennet lages som 
bjelkerist i stål. Åpningsmekanismen består av hydrau-
liske jekker som hever brua før den roteres om en dreie-
skive til åpen stilling. Sperretid for vegtrafikken ved åp-
ning av brua for gjennomseiling er vurdert til å ta ca. 20 
minutter. 

Sidespenn 
Stålkasse med varierende spennvidde fra 42 til 54 m. 

Brutto høyde 2,7 m. 

Fundamentering og pilar for 

åpningsspenn 

Pilarene for åpningsspennet er plassert slik at de stem-
mer med dagens oppmerkede skipslei. Her er det ca 10 - 
12 m vanndybde og fra ca. 25 til 80 m dypt ned til fast 
berg. Grunnforholdene her består av bløte avsetninger 
over berg. Åpningsspenn trenger fundamentering som 

har små dynamiske og elastiske deformasjoner. Som 

fundamentering benyttes grove rammede eller borede 
stålrørspeler/pilarer til fast berg. Fundamentene bygges 
på sjøbunnen i tørre byggegroper. Det er planlagt for-
sterking av grunnen i byggegrop for å forhindre bunn-
oppressing.  

Fundamentering for sidespenn 

Pilarene for sidespennene har varierende sjødybde og 

dybde til fjell. Generelt benyttes stålrørspeler rammet til 
berg eller til stoppkriterie i fast morene rammet fra flåte. 
Fundamentene for søylene i sjø lages som svevende 
fundamenter. 

Søyler Det benyttes to søyler for hver akse 

Byggemetode overbygning 

Overbygningen lages som ferdige elementer på verksted 
som slepes til byggestedet og heises på plass med kran-
skip. Hvert bruelement sveises etter innheising sammen 
med tilstøtende elementer til en sammenhengende bru-
bjelke fram til klaffespennet. Bruklaffene heises på plass 

som ferdige elementer. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden ved Kaldnes ender brua i et område 
som i dag er industriområde. På Korten ender brua i et 
landskapsområde tett på RAMSAR-området som må tas 

hensyn til. På begge sider er det enkel adkomst til 
byggeområdet for brua. Adkomst for bygging av funda-
menter, pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. 

Beskyttelse mot skipsstøt 

Det må lages en egen konstruksjon for beskyttelse mot 
skipsstøt for svingbrua både i lukket og åpen stilling. 

Søylefundamentene i sidespennene må dimensjoneres 
for skipsstøt. 
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Usikkerhet ved brualternativet 

Åpningsspennet, som er en svingbru, bygger på teknolo-
gi som er kjent. Fundamenteringen av en stor bevegelig 

konstruksjon med peler er noe usikkert med hensyn på 
opptak av dynamiske krefter. For de to svingbruene i 
dette brualternativet er dybde til berg varierende. De to 
pilarene for svingbrua vil da få forskjellig dynamisk opp-
førsel som må ivaretas. Sidespennene, med prefabrik-
kerte brukasser i stål lagt opp på søylene og sveist 
sammen, bygger på kjent bruteknologi uten usikkerhet 

til løsningen.   

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Ved videre arbeid med brualternativet vil det være viktig 
å se nærmere på svingbruene. Dette gjelder selve skrå-
kabelkonstruksjonen, maskineriet for åpning av brua og 

fundamentering av disse. 

Tegninger K16203 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 

Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 

1 190 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 
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10.5 Linje 16200 alternativ 4 

 

Samme bru som linje 16200 alternativ 3, men tilpasset fire kjørefelt og ett G/S-felt. 

 

Tabell 41, Brudata 

Tema Beskrivelse 

Åpningsspenn: Svingbru med skråstagtårn 

Faste sidespenn: Kassebru i stål 

Trafikk To felt for kjøretrafikk og ett felt for G/S-trafikk  

 

3D-modell: 16200_C_2F 

 

10.5.1 Estetisk vurdering 

 

Generelt: 

 

Samme estetiske vurdering som linje 16200 alternativ 3. 

 

Illustrasjoner av brualternativet: 

 

 

Figur 273, Linje 16200 alternativ 4, lukket seilløp 
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Figur 274, Linje 16200 alternativ 4, åpent seilløp 

 

 

Figur 275, Linje 16200 alternativ 4, oppriss bru 
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Figur 276, Linje 16200 alternativ 4, oppriss bru, åpent seilløp 

 

 

Figur 277, Linje 16200 alternativ 4, oppriss bru, nær 
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Figur 278, Linje 16200 alternativ 4, oppriss bru, nær, åpent seilløp 

 

Visualiseringer for brualternativet: 

 

 

Figur 279, Linje 16200 alternativ 4, standpunkt B mot Tønsberg 
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Figur 280, Linje 16200 alternativ 4, standpunkt C mot Tønsberg 

 

 

Figur 281, Linje 16200 alternativ 4, standpunkt D 
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Figur 282, Linje 16200 alternativ 4, standpunkt E 

 

 

Figur 283, Linje 16200 alternativ 4, standpunkt F 
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Figur 284, Linje 16200 alternativ 4, standpunkt I 

 

 

Figur 285, Linje 16200 alternativ 4, standpunkt J 
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10.5.2 Teknisk økonomisk vurdering 

 

 

Figur 286, Oppriss av bru 

 

 

Figur 287, Plan åpningsspenn 

 

 

Figur 288, Tverrsnitt av brukasse 
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Tabell 42, Oppsummert beskrivelse for brualternativ 4 i linje 16200 

Tema Beskrivelse, linje 16200-4 

Generelt 
Beskrivelsen i tabellen sammen med tegningene ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget for brualternativet. Meng-
der er angitt i kostnadsoverslaget i vedlegget. 

Veglinje 
Linje 16200, kote ca. + 5 m ved landkar og +12,8 midt i 
klaffespennet 

Kjørefelt Fire felt for kjøretrafikk 

GS-felt 
GS-felt plassert langs en side av brukassa. Bredde av 

G/S-feltet er 6,5 m. 

Seilingshøyde faste sidespenn Varierer fra ca. 2 til 10 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
lukket 

10 m 

Seilingsbredde åpningsspenn, 
åpen 

80 m 

Seilingshøyde åpningsspenn, 
åpen 

>55 m 

Åpningsspenn 

Svingbru laget som balansert skråkabelbru i to utkra-

gende spenn om felles søyle. Åpningsspennet lages som 
bjelkerist i stål. Åpningsmekanismen består av hydrau-
liske jekker som hever brua før den roteres om en dreie-
skive til åpen stilling. Sperretid for vegtrafikken ved åp-
ning av brua for gjennomseiling er vurdert til å ta ca. 20 
minutter. 

Sidespenn 
Stålkasse med varierende spennvidde fra 42 til 54 m. 

Brutto høyde 2,7 m. 

Fundamentering og pilar for 

åpningsspenn 

Pilarene for åpningsspennet er plassert slik at de stem-
mer med dagens oppmerkede skipslei. Her er det ca. 10 
- 12 m vanndybde og fra ca. 25 til 80 m dypt ned til fast 
berg. Grunnforholdene her består av bløte avsetninger 
over berg. Åpningsspenn trenger fundamentering som 

har små dynamiske og elastiske deformasjoner. Som 

fundamentering benyttes grove rammede eller borede 
stålrørspeler/pilarer til fast berg. Fundamentene bygges 
på sjøbunnen i tørre byggegroper. Det er planlagt for-
sterking av grunnen i byggegrop for å forhindre bunn-
oppressing.  

Fundamentering for sidespenn 

Pilarene for sidespennene har varierende sjødybde og 

dybde til fjell. Generelt benyttes stålrørspeler rammet til 
berg eller til stoppkriterie i fast morene rammet fra flåte. 
Fundamentene for søylene i sjø lages som svevende 
fundamenter. 

Søyler Det benyttes to søyler for hver akse 

Byggemetode overbygning 

Overbygningen lages som ferdige elementer på verksted 
som slepes til byggestedet og heises på plass med kran-
skip. Hvert bruelement sveises etter innheising sammen 
med tilstøtende elementer til en sammenhengende bru-
bjelke fram til klaffespennet. Bruklaffene heises på plass 

som ferdige elementer. 

Adkomst i byggefasen 

På Nøtterøysiden ved Kaldnes ender brua i et område 
som i dag er industriområde. På Korten ender brua i et 
landskapsområde tett på RAMSAR-området som må tas 

hensyn til. På begge sider er det enkel adkomst til 
byggeområdet for brua. Adkomst for bygging av funda-
menter, pilarer og søyler i sjø må skje via sjø. 

Beskyttelse mot skipsstøt 

Det må lages en egen konstruksjon for beskyttelse mot 
skipsstøt for svingbrua både i lukket og åpen stilling. 

Søylefundamentene i sidespennene må dimensjoneres 
for skipsstøt. 
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Usikkerhet ved brualternativet 

Åpningsspennet, som er en svingbru, bygger på teknolo-
gi som er kjent. Fundamenteringen av en stor bevegelig 

konstruksjon med peler er noe usikkert med hensyn på 
opptak av dynamiske krefter. For de to svingbruene i 
dette brualternativet er dybde til berg varierende. De to 
pilarene for svingbrua vil da få forskjellig dynamisk opp-
førsel som må ivaretas. Sidespennene, med prefabrik-
kerte brukasser i stål lagt opp på søylene og sveist 
sammen, bygger på kjent bruteknologi uten usikkerhet 

til løsningen.   

Videre arbeid med brualternati-
vet 

Videre arbeid med brualternativet vil det være viktig å se 
nærmere på svingbruene. Dette gjelder selve skråkabel-
konstruksjonen, maskineriet for åpning av brua og fun-

damentering av disse. 

Tegninger K16204 i vedlegg 2. 

Kostnadsoverslag 

Entreprisekostnad for brualternativet er beregnet til 

1 340 mill. NOK eks mva. Detaljert kostnadsberegning er 
vist i vedlegg 3. 
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11. OPPSUMMERING OG ANBEFALING AV BRUALTERNATI-

VER 

11.1 Generelt 

 

Følgende brualternativer er analysert for de fire veglinjene i dette skisseprosjektet. 

 

Tabell 43, Type åpningsspenn for brualternativene 

Alternativ Type åpningsspenn Plassering åpningsspenn Antall trafikkfelt 

10000-1 
Svingbru med tårn og 

skråkabler 
Mot Nøtterøy 

To kjørefelt og to felt 

gang og sykkel 

10000-2 
Fire kjørefelt og to felt 

gang og sykkel 

10000-3 

Hevebru Midtfjords 

To kjørefelt og ett felt 

gang og sykkel 

10000-4 
Fire kjørefelt og ett 

felt gang og sykkel 

11000/11500-1 Hengebru med H-tårn - 
To kjørefelt og ett felt 

gang og sykkel 

11000/11500-2 Hengebru med A-tårn - 
Fire kjørefelt og to felt 

gang og sykkel 

11000/11500-3 
Klaffebru, «Woodrow 

Wilson» løsning 
Midt i fjorden 

To kjørefelt og ett felt 

gang og sykkel 

11000/11500-4 
Fire kjørefelt og ett 

felt gang og sykkel 

11000/11500-5   Hengebru med H-tårn   - 
Fire kjørefelt og ett 

felt gang og sykkel 

12000-1 
Dobbel vippeklaff uten 

kontravekt  

Midt i fjorden slik at den 

treffer mudret seilings-

leden i indre del av 

Vestfjorden. 

To kjørefelt og ett felt 

gang og sykkel 

12000-2 Dobbel rulleklaff 
Fire kjørefelt og ett 

felt gang og sykkel 

12000-3 

Hevebru 

To kjørefelt og ett felt 

gang og sykkel 

12000-4 
Fire kjørefelt og ett 

felt gang og sykkel 

16200-1 
Klaffebru «Van Gogh 

type» (med kontravekt) I forbindelse med da-

gens mudrede seilings-

led tilnærmet midt i 

fjorden. 

To kjørefelt og ett felt 

gang og sykkel. 

16200-2 
Fire kjørefelt og ett 

felt gang og sykkel 

16200-3 
Svingbru med tårn og 

skråkabler 

To kjørefelt og ett felt 

gang og sykkel. 

16200-4 
Fire kjørefelt og ett 

felt gang og sykkel 

 

Brualternativene i linje 10000 kan benyttes i linje 11000/11500 og motsatt og brualternativene i 

linje 12000 kan benyttes i linje 16200 og motsatt. 

 

I kravspesifikasjonen er det angitt at det er krav til seilingsled med bredde 80 m og høyde 55 m. 

For å tilfredsstille dette er bruløsningene laget som åpningsbare bruer. To av klaffebruløsningene 

tilfredsstiller ikke kravet til seilbredden på 80 m. I tillegg er det laget tre hengebrualternativer 
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som ikke tilfredsstiller kravet til seilhøyden på 55 m. Tabellen nedenfor viser seilingshøyde og – 

bredde for de forskjellige alternativene. 

 

 

Tabell 44, Størrelse seilingsløp for brualternativene 

Alternativ Bredde seilløp Høyde seilløp Kommentar 

10000-1 
80 m >55 m Svingbru 

10000-2 

10000-3 
80 m 55 m Hevebru 

10000-4 

11000/11500-1 
>80 m 37 m Hengebru 

11000/11500-2 

11000/11500-3 
49 m 55 m Klaffebru 

11000/11500-4 

11000/11500-5  >80 m   37 m  Hengebru 

12000-1 

80 m 

55 m 
Klaffebru 

12000-2   >55 m 

12000-3 
  55 m Hevebru 

12000-4 

16200-1 

80 m >55 m 

Klaffebru 
16200-2 

16200-3 
Svingbru 

16200-4 
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11.2 SHA-vurdering av brualternativene 

 

Iht. Byggherreforskriften (BHF) skal det utføres vurderinger av risiko knyttet til sikkerhet, helse 

og arbeidsmiljø (SHA) fra planlegging til utførelse i bygge- og anleggsprosjekter. Det er her iden-

tifisert noen viktige risikoforhold der graden av risiko er ulik i alternativene og derfor vektlegges 

ved valg av alternativene. Dette er: 

 

 Arbeid i høyden, fare for fallulykker 

 Arbeid i/ved sjø, fare for drukningsulykker 

 Kompliserte tekniske løsninger som kan utgjøre en fare for personell ved utførelse 

 Samlet vurdering: oppsummering av de tre vurderte tema 

 

Vurderingen er delt inn i tre risikonivåer sammenlignet med andre tilsvarende prosjekter. Risiko-

kategoriene er definert på følgende måte: 

Tabell 45, Risikonivåer 

Noe  

risiko* 

Noe risiko innebærer et mindre antall krevende arbeidsoperasjoner, forholds-

vis lav kompleksitet og/eller kort eksponeringstid for farer. Alternativet stiller 

færre krav til planlegging og koordinering og/eller vil innebære lavere grad av 

sikringstiltak. 

Middels 

risiko 

Middels risiko innebærer et middels høyt antall krevende arbeidsoperasjoner, 

middels kompleksitet og/eller middels lang eksponeringstid for farer. Alterna-

tivet stiller middels krav til planlegging og koordinering og/eller vil innebære 

middels grad av sikringstiltak. 

Forhøyet 

risiko 

Forhøyet risiko innebærer et høyt antall krevende arbeidsoperasjoner, høy 

kompleksitet og/eller lang eksponeringstid for farer. Alternativet stiller store 

krav til planlegging og koordinering og/eller vil innebære høy grad av sik-

ringstiltak.  

* At et alternativ helhetlig sett er vurdert som «noe risiko» utelukker ikke at det vil forekomme 

arbeidsoperasjoner som er forbundet med høyere risiko. 

 

 

I tabellen under er det angitt faremomenter. 

Tabell 46, Vurdering av SHA for brualternativene 

Alternativ Arbeid i  

høyden 

Arbeid  

i/ved sjø 

Generelt  

kompliserte teknis-

ke  

løsninger 

Samlet vurdering 

10000-1 

10000-2 

Bygging av 

høyt tårn med 

skråkabler. 

Bygging av 

skråkabels-

penn. 

Bygging av 

viadukter. 

Pelearbeider og 

fundamenter i 

sjø. 

Bygging av 

skråkabelspenn 

med oppløfting 

av elementer fra 

sjø. 

Løfting av bru-

kasse i viaduk-

ter. 

Skråkabelbru som 

svingbru med store 

utkragende spenn 

risiko 

Forhøyet risiko 

 



 

Skisseprosjekt for alternative brukryssinger  

 

 

 

 
 
 

  

214 av 223 

10000-3 

10000-4 

Bygging av fire 

høye tårn 

Bygging av 

viadukter, 

Pelearbeider og 

fundamenter i 

sjø. 

Løfting av heve-

spenn fra lekter. 

Løfting av pre-

fabrikkert bru-

kasse i viaduk-

ter 

Hevebru med fire 

tårn og heismaski-

neri.  

Kjent teknologi for 

tilsvarende spenn-

vidde. 

 

Middels risiko 

11000/11500-1 

11000/11500-2 

Bygging av 

tårn på land på 

hver side. 

Bygging av 

hovedbærekab-

ler og henge-

stenger. 

Bygging av 

brukasse. 

Heising av bru-

kasse i ho-

vedspenn fra 

sjø. 

Hengebru er bruty-

pe med lang erfa-

ring å bygge. Aner-

kjent bruløsning 

med lang erfaring i 

å bygge i Norge. 

Kjent risikobilde 

 

Noe risiko 

11000/11500-3 

11000/11500-4 

Bygging av 

viadukt. 

Montasje av 

vippeklaff 

Pelearbeider og 

fundamenter i 

sjø. 

Løfting av bru-

kasse i viaduk-

ter. 

Klaffebru med kjent 

teknologi for mind-

re lengde på klaff. 

Store klaffer vurde-

res noe mere kom-

plisert å bygge.  

 

Forhøyet risiko 

11000/11500-5 

Bygging av 

tårn på land på 

hver side. 

Bygging av 

hovedbærekab-

ler og henge-

stenger. 

Bygging av 

brukasse. 

Heising av bru-

kasse i ho-

vedspenn fra 

sjø. 

Hengebru er bruty-

pe med lang erfa-

ring å bygge. Aner-

kjent bruløsning 

med lang erfaring i 

å bygge i Norge. 

Kjent risikobilde 

 

Noe risiko 

12000-1 

12000-2 

Bygging av lav 

viadukt med 

vippeklaffer 

Pelearbeider og 

fundamenter i 

sjø. 

Løfting av bru-

kasse i viaduk-

ter. 

Klaffebru med kjent 

teknologi for mind-

re lengde på klaff. 

Store klaffer vurde-

res noe mere kom-

plisert å bygge. 

 

Middels risiko 

12000-3 

12000-4 

Bygging av 

middels høy 

viadukt fire 

tårn for heve-

bru 

Pelearbeider og 

fundamenter i 

sjø. 

Løfting av bru-

kasse i viaduk-

ter. 

Hevebru med fire 

heismaskiner. 

Kjent teknologi for 

tilsvarende spenn-

vidde. 

 

Middels risiko 

16200-1 

16200-2 

Bygging av lav 

viadukt med 

forskalingsvogn 

og støping av 

betong. 

Montasje av 

vippeklaff 

Pelearbeider og 

fundamenter i 

sjø. 

Klaffebru med kjent 

teknologi for mind-

re lengde på klaff. 

Store klaffer vurde-

res noe mere kom-

plisert å bygge. 

 

Middels risiko 
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16200-3 

16200-4 

Bygging av lav 

viadukt med 

svingbru med 

lavt tårn og 

skråkabler. 

Pelearbeider og 

fundamenter i 

sjø 

Svingbru med tårn 

og skråkabler. Pre-

fabrikkeres før 

montasje. Lav høy-

de over sjø. 

 

Middels risiko 

 

Bygging av disse brualternativene vil alltid medføre risiko bare pga sin størrelse. I tillegg kommer 

høyde over terreng og arbeider i sjø som vist i tabellen er risikoarbeider. 
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11.3 Vurdering av løsning av bruer med åpningsspenn 

 

11.3.1 Svingbruløsningene 

 

Teknisk vurdering: 

 

Teknisk sett er de foreslåtte svingbruløsningene store og omfattende konstruksjoner. Dette gjel-

der spesielt svingbruene som er foreslått i linje 10000. Den utkragende armen er her 105 m som 

er større enn hva som er bygget tidligere. Disse vil kreve et omfattende utviklingsarbeid før de 

kan bygges. Fundamentering av pilaren som holder svingbrua vil også være et omfattende arbeid 

i de stedlige grunnforholdene og dybdene til skrått berg. 

 

Svingbruene foreslått i linje 16200 er mindre og med arm på ca. 50 m er disse mere i størrelses-

orden av bruer bygget før. Disse kan da i større grad baseres på kjent teknologi. For disse er 

fundamenteringsforholdene også krevende, men siden svingbrua er mindre av størrelse vil laste-

ne bli mindre og av den grunn fundamenteringen enklere. 

 

Estetisk vurdering: 

 

Svingbru i Vestfjorden i linje 10000 og 11000/11500 vil oppfattes som helhetlig og er et godt 

utgangspunkt for et vakkert, velproporsjonert bruanlegg tilpasset fjordlandskapet. Den er åpen 

og luftig og tårnet kan plasseres mot den litt høyere Nøtterøysiden i fjorden. Brutypen er veleg-

net både for to felt og 4 felt. Det kreves imidlertid dobbeltsidig G/S-vei grunnet likevekt om søyle 

og skråkabler. 

 

I indre fjord ved linje 16200 må brua bli lavere. Svingbrua blir da uegnet estetisk da den har 

formmessig utfordringer med stor sirkulær svingekonstruksjonen under brubanen. Denne blir 

uforholdsmessig bred i forhold til høyden på brua. I tillegg er sidespennene urytmiske grunnet 

det ekstra sett søyler mellom fast bru og svingbrua, når åpningsfeltet ligger ute i midten av fjor-

den. 

 

Svingbru er best estetisk med høy bru når åpningsfeltet ligger mot en av landsidene. Den er 

mindre egnet på lav bru i midtfjords på linje 16200. 

 

 

11.3.2 Klaffebruløsningene 

 

Teknisk vurdering: 

 

De foreslåtte klaffebruene er også teknisk krevende bruer pga. størrelsen på klaffespennet. Ved 

bruk av dobbel klaff blir disse i størrelsesorden 50 m for å tilfredsstille kravet til seilingsbredde. 

Dette er størrelse på klaffene som ikke er laget tidligere. I åpen stilling vil disse rage høyt til 

værs og være betydelige vindfang som vil øke omfanget av klaffepilaren og fundamenteringen av 

denne. Kreftene fra selve klaffen vil også være større enn hva man har erfaring med fra tidligere 

bygde klaffebruer. 

 

Estetisk vurdering 

 

Klaffebru vil i Vestfjorden på linje 10000 og 11000 være grunnlag for enkle og harmoniske bruer. 

Bru med klaff kan formes uten oppstikkende tårn. I illustrasjoner er vist løsninger med Y-formede 

søyler, noe som gir et arkitektonisk tilleggs element. 

 

På linje 12000 er vist rullebru med klaff. Brua er lav og lite dominerende i landskapet. Den har 

imidlertid en uønsket bred konstruksjon ved de to klaffene som gjør den mindre estetisk egnet. 
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I indre fjord i linje 16200 er vist klaffebru med synlig kontravekt over brua, type; van Gogh. Brua 

har en tydelig karakter som gjør den formmessig interessant. Kontravekten kan videre bearbei-

des og formes som et mer moderne og skulpturelt element. Brua er godt synlig grunnet sin 

åpningsmekanisme. Klaffemekanismen er så beskjeden i høyde og omfang at den etter vår opp-

fatning ikke vil forstyrre omgivelser med Slottsfjellet og bebyggelse mot kanalen. 

 

 

11.3.3 Hevebruløsningene 

 

Teknisk vurdering: 

 

Hevebruene er i størrelsesorden lik bruer som er bygget og som det finnes erfaring med. (Bor-

deaux og Rotterdam) Det vil si at for disse brualternativene finnes det teknologisk erfaring for 

hevespenn i samme størrelsesorden som tilfredsstiller størrelse på seilløpet på 80x55 m og inntil 

fire felt kjøretrafikk og ett G/S-felt. 

 

Fundamenteringen av disse brualternativene er også enklere enn for sving- og klaffebruene da 

rotasjonskreftene fra rotasjon horisontalt eller vertikalt ved åpning ikke er til stede. 

 

Estetisk vurdering 

 

Hevebru med tårn kan benyttes på alle linjene i Vestfjorden. Brua oppfattes som helhetlig og 

markant. Den er åpen og har 4 tårn plassert midt i fjorden. Brua kan med sine høye tårn oppfat-

tes å distrahere opplevelsen av Slottsfjellet og landskapet ved Ilene og Jarlsberg. I dette historisk 

og landskapsmessig viktige området anser vi den for lite egnet. Dette grunnet sine fire høye tårn 

som kommer i en svært synlig og fremtredende posisjon midtfjords i indre fjord på linje 12000.  

 

11.3.4 Antall kjørefelt 

 

Antall kjørefelt påvirker ikke den estetiske eller tekniske vurderingen av brualternativene nevne-

verdig. Valg av disse må basere seg på vegens kapasitetsbehov og budsjettramme for gjennom-

føring av vegprosjektet. 
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11.4 Vurdering av hengebrualternativene 

 

11.4.1 Hengebru med H-tårn 

 

Teknisk vurdering: 

 

Dette er bruløsning det er stor erfaring med i Norge. Spennvidden for hovedspennet på 490 m og 

bredde av brukassen tilpasset to kjørefelt og ett G/S-felt er teknisk løst før for andre bruer. Dette 

alternativet har høyde på seilingsled på 37 m slik brua er tegnet. De fleste aktuelle skip som 

seiler i Vestfjorden vil kunne passere under denne bruløsningen. 

 

Dette alternativet har begge tårnene fundamentert på berg på land. Det vil si at det ikke skal 

fundamenteres i sjø eller i de bløte massene som krever pelefundamentering. Da bruas tårn står 

på land er det ikke fare for skipsstøt. En videre vurdering av dette alternativet bør inneholde 

behovet for seilingshøyde på 55 m eller om seilingshøyde på 37 m som dette alternativet har er 

tilstrekkelig. 

 

Estetisk vurdering 

 

Hengebru er aktuell i Vestfjorden. Brualternativene blir med sitt frie spenn helt åpen, noe som er 

positivt for opplevelsen av fjordlandskapet. H–tårn med smal brubane med 2 kjørefelt og plass 

for G/S- felt gir en forholdsvis smal bru. Alternativet med fire kjørefelt ett GS-felt er en noe bre-

dere løsning. Hengebrutårnene knytter seg godt til landskapet og blir derfor ikke dominerende i 

fjordlandskapet. Det blir åpenhet til nærområder og langs strandsone under brua. Sidespennene 

er forholdsvis korte. 

 

Brubanen har tilstrekkelig visuell høyde over vannspeilet. Brualternativene vil med sin høyde 

over vannet være synlig fra Slottsfjellet og Ilene, men vil ikke dominere disse områdene.  

 

Bruene er enkle, elegante og gir stor åpenhet i fjordlandskapet. Den gjenkjennelige hengebru-

formen passer stedet godt og brubanen ligger med en høyde tilpasset terrenget på begge sider 

av fjorden. H – tårn med smal brubane gir lys og luft til nære omgivelser og tårnene blir velpro-

porsjonert. Dette er sammen med hengebru med A-tårn en av brutypene med høyest estetisk 

kvalitet i Vestfjorden grunnet åpenhet, enkelhet og eleganse. 

 

 

11.4.2 Hengebru med A-tårn 

 

Teknisk vurdering: 

 

Denne bruløsningen er en videreutvikling av en standard hengebru ved at brubjelkene er splittet 

og lagt på utsiden av en noe smalere A-tårn. Løsningen er tilpasset fire felt for kjøretrafikk og 

pga. ønske om symmetrisk utførelse av brukassen er det valgt å legge G/S-feltet med noe sma-

lere bredde, 4 m, ytterst på hver av brukassene. Denne bruløsningen passer godt der vegen går 

direkte fra brua og inn i en fjelltunneltunnel hvor det er krav til avstand mellom tunnelløpene. 

Dette alternativet er også tegnet med seilingshøyde 37 m. 

 

Dette alternativet har begge tårnene fundamentert på berg på land. Det vil si at det ikke skal 

fundamenteres i sjø eller i de bløte massene som krever pelefundamentering. Da bruas tårn står 

på land er det ikke fare for skipsstøt. En videre vurdering av dette alternativet bør inneholde 

behovet for seilingshøyde på 55 m eller om seilingshøyde på 37 m som dette alternativet tilfreds-

stiller er tilstrekkelig. 
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Estetisk vurdering: 

 

Hengebru er aktuell i Vestfjorden. Brua blir med sitt frie spenn helt åpen, noe som er positivt for 

opplevelsen av fjordlandskapet. A– tårn med splittet brubane gir lys og åpenhet til nærområder 

under brua på strandsone og i fjorden. Tårnene er knyttet til landskapet på begge sidere og de er 

derfor ikke dominerende sett i forhold til fjordlandskapet. Brubanen har god visuell høyde over 

vannspeilet og endespennene er forholdsvis korte. 

 

Brua vil med sin høyde over vannet være synlig fra Slottsfjellet og Ilene, men ikke distrahere 

disse områder estetisk. Brua er i god avstand til det indre fjordlandskap, slik at fjordrommet og 

sikt mellom byen og Ilene ikke forstyrres. 

 

Den gjenkjennelige hengebruformen passer stedet godt og brubanen ligger med en høyde tilpas-

set terrenget på begge sider av fjorden. Brua er den løsningen med høyest estetisk kvalitet i 

Vestfjorden grunnet åpenhet, enkelhet og eleganse. Grunnet splittet brubane er denne mer egnet 

som hengebru variant for 4 felts bru enn H-tårn. 
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11.5 Estetisk og teknisk rangering av brualternativene 

 

Tabell 47, Estetisk og teknisk vurdering av brualternativer 

Brutype Estetisk egnethet Teknisk egnethet Rangering 

Hengebrualternativene 

(Linje 10000 og 

11000/11500) 

Godt egnet 
Godt egnet. Bygger på 

kjente bruløsninger1) 
1 

Svingbruer i Vestfjorden 

(Linje 10000) 
Noe egnet 

Mindre egnet for store 

spenn, lite erfaring 

med dobbelklaffer 

med store spennvid-

der. 

2 

Klaffebru i Vestfjorden / 

indre fjord 

(Linje 12000 og 16200) 

Noe egnet 

Mindre egnet for store 

spenn, lite erfaring 

med dobbelklaffer 

med store spennvid-

der. 

2 

Hevebru 

(Linje 11000/11500) 

Noe mindre egnet. 

 

Godt egnet. Bygger på 

kjente bruløsninger. 
3 

Hevebru 

(Linje 12000) 

Ikke egnet 

(Grunnet de høye 

midtstilte tårnene nær 

byen.) 

Godt egnet. Bygger på 

kjente bruløsninger. 
4 

Lav klaffebru med under-

liggende konstruksjon 

(Linje 12000 og 16200) 

Ikke egnet 

(massive pilarer for 

klaffespennet) 

Mindre egnet for store 

spenn, lite erfaring 

med dobbelklaffer 

med store spennvid-

der. 

5 

Lav svingbru 

(Linje 16200) 

Ikke egnet 

(massive pilarer for 

klaffespennet) 

Noe egnet for den 

aktuelle spennvidden 
5 

1) Hengebrualternativene tilfredsstiller ikke krav til seilingshøyde 55 m. Skal disse alternativene benyttes må 

krav til seilingshøyde vurderes. Det er også vurdert at veglinjen ikke kan legges høyere over brua for på den 

måten å oppnå tilfredsstillende seilingshøyde 
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11.6 Kostnadsmessig rangering av brualternativene 

 

Detaljerte kostnadsoverslag er vist i vedlegg 3. 

 

Tabell 48, Kostnadssammenstilling 

 

 

Hengebrualternativene med H-tårn og enkel stålkasse er de rimeligste alternativene både for to 

felt og firefelts trafikkløsning med ett GS-felt. 

 

  

Brualternativ

Linje 10000 alternativ 1 , Trafikk i to felt Svingbru Kassebru i stål 14 700    108 844  1 600         16        

Linje 10000 alternativ 2 , Trafikk i fire felt Svingbru Kassebru i stål 17 000    108 235  1 840         17        

Linje 10000 alternativ 3 , Trafikk i to felt Hevebru Kassebru i stål 13 600    97 059    1 320         7          

Linje 10000 alternativ 4 , Trafikk i fire felt Hevebru Kassebru i stål 15 900    94 340    1 500         14        

Linje 11000/11500 alternativ 1 , Trafikk i to felt Hengebru Enkel stålkasse 12 100    61 983    750            1          

Linje 11000/11500 alternativ 2 , Trafikk i fire felt Hengebru Dobbel stålkasse 15 900    91 824    1 460         12        

Linje 11000/11500 alternativ 3 , Trafikk i to felt Klaffebru Kassebru i stål 12 100    105 785  1 280         5          

Linje 11000/11500 alternativ 4 , Trafikk i to felt Klaffebru Kassebru i stål 14 200    104 225  1 480         13        

Linje 11000/11500 alternativ 5 , Trafikk i fire felt Hengebru Enkel stålkasse 14 100    63 830    900            2          

Linje 12000 alternativ 1 , Trafikk i to felt Klaffebru Kassebru i stål 14 600    89 041    1 300         6          

Linje 12000 alternativ 2 , Trafikk i fire felt Klaffebru Kassebru i stål 17 100    81 871    1 400         10        

Linje 12000 alternativ 3 , Trafikk i to felt Hevebru Kassebru i stål 14 600    95 890    1 400         11        

Linje 12000 alternativ 4 , Trafikk i fire felt Hevebru Kassebru i stål 17 100    90 058    1 540         15        

Linje 16200 alternativ 1 , Trafikk i to felt Klaffebru Kassebru i betong 16 800    73 810    1 240         4          

Linje 16200 alternativ 2 , Trafikk i fire felt Klaffebru Kassebru i betong 19 600    70 918    1 390         9          

Linje 16200 alternativ 3 , Trafikk i to felt Svingbru Kassebru i stål 16 800    71 429    1 200         3          

Linje 16200 alternativ 4 , Trafikk i fire felt Svingbru Kassebru i stål 19 600    68 367    1 340         8          

Åpnings-

spenn Faste spenn

Bruareal 

[m2]

Pris med rigg 

mill [NOK]

Ranger-

ing

m2 pris 

med rigg 

[kr/m2]
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11.7 Drifts- og vedlikeholdskostnader 

 

Vedlikeholdskostnader for bruer er ca. 0,4% av entreprisekostnad pr. år for vanlige bruer. Vedli-

keholdskostnadene for maskineriet for åpningsbare bruer omfatter kostnader for planlagt vedli-

kehold slik som utskifting av filtre, hydraulikkolje, slanger etc. Med i kostnadene er ikke utbed-

ringer for uønsket driftsstans og drift av åpningsspennet. Kostnad for drift avhenger av hvilken 

løsning som velges for dette. 

 

For hengebruene kan vedlikeholdskostnaden settes til ca. 0,4 % og for de åpningsbare bruene til 

ca. 0,45 % av entreprisekostnad pr. år. 

 

For de aktuelle brualternativene blir da vedlikeholdskostnadene som vist i tabellen nedenfor: 

 

Tabell 49, Drifts- og vedlikeholdskostnader 

 

 

Siden de to hengebruene med H-tårn har lavest entreprisekostnad, blir vedlikeholdskostnaden 

også lavest for disse to alternativene. 

 

  

Brualternativ 0.40 % 0.45 %

Linje 10000 alternativ 1 , Trafikk i to felt Svingbru Kassebru i stål 1 600         7.2            

Linje 10000 alternativ 2 , Trafikk i fire felt Svingbru Kassebru i stål 1 840         8.3            

Linje 10000 alternativ 3 , Trafikk i to felt Hevebru Kassebru i stål 1 320         5.9            

Linje 10000 alternativ 4 , Trafikk i fire felt Hevebru Kassebru i stål 1 500         6.8            

Linje 11000/11500 alternativ 1 , Trafikk i to felt Hengebru Enkel stålkasse 750            3.0           

Linje 11000/11500 alternativ 2 , Trafikk i fire felt Hengebru Dobbel stålkasse 1 460         5.8           

Linje 11000/11500 alternativ 3 , Trafikk i to felt Klaffebru Kassebru i stål 1 280         5.8            

Linje 11000/11500 alternativ 4 , Trafikk i to felt Klaffebru Kassebru i stål 1 480         6.7            

Linje 11000/11500 alternativ 5 , Trafikk i fire felt Hengebru Enkel stålkasse 900            3.6           

Linje 12000 alternativ 1 , Trafikk i to felt Klaffebru Kassebru i stål 1 300         5.9            

Linje 12000 alternativ 2 , Trafikk i fire felt Klaffebru Kassebru i stål 1 400         6.3            

Linje 12000 alternativ 3 , Trafikk i to felt Hevebru Kassebru i stål 1 400         6.3            

Linje 12000 alternativ 4 , Trafikk i fire felt Hevebru Kassebru i stål 1 540         6.9            

Linje 16200 alternativ 1 , Trafikk i to felt Klaffebru Kassebru i betong 1 240         5.6            

Linje 16200 alternativ 2 , Trafikk i fire felt Klaffebru Kassebru i betong 1 390         6.3            

Linje 16200 alternativ 3 , Trafikk i to felt Svingbru Kassebru i stål 1 200         5.4            

Linje 16200 alternativ 4 , Trafikk i fire felt Svingbru Kassebru i stål 1 340         6.0            

Åpnings-

spenn Faste spenn

Pris med rigg 

mill [NOK]

Vedlikeholdskostnad pr 

år mill [NOK]
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11.8 Samlet vurdering av alternativene 

 

Hengebrualternativene er estetisk og teknisk best egnet som bruløsning for ny fastlandsforbin-

delse fra Nøtterøy og Tjøme. Kostnadsmessig er dette også de rimeligste alternativene. Ulempen 

med disse alternativene er at de ikke tilfredsstiller kravet til seilingshøyde på 55m. En revidert 

vurdering av behov for seilingshøyde vil være nødvendig ved valg av disse alternativene. 

 

Kostnadene for åpningsbruene varierer lite. For disse alternativene vil den estetiske og tekniske 

vurderingen være viktigere ved valg av løsning enn prisen. 

 Hevebrualternativene er teknisk gode løsninger som det finnes gjennomførte referansepro-

sjekter for med spennvidde for åpningsspennet over 80 m. Estetisk er denne brutypen vur-

dert noe mindre egnet pga. de fire tårnene, spesielt plassert nær byen. Som en samlet vur-

dering, spesielt med bakgrunn i gjennomførte tilsvarende bruløsninger, vurderes hevebruløs-

ningene som godt egnet som løsning for tilfredsstillelse av kravet til størrelse på seilløpet. 

 Svingbruene er estetisk akseptable løsninger. Svingespennene med spennvidde opp mot 80 

m vil være store og omfattende konstruksjoner og det må påregnes et betydelig teknisk ut-

viklingsarbeid for disse. Estetisk er disse akseptable løsninger. Samlet vurdering for svingbru-

løsningene er at disse er noe egnet for de aktuelle spennviddene som må til for et åpnings-

spenn på 80 m. 

 Klaffebruene er estetisk akseptable løsninger. Klaffespenn med spennvidde over 40 m må det 

påregnes en del utviklingsarbeid for. Estetisk er disse akseptable løsninger. Samlet vurdering 

er at klaffebruløsningene er noe egnet for de aktuelle spennviddene som må til for et åp-

ningsspenn på 80 m. 

 
 


