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1 Forord 
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av reguleringsarbeidet for "Ny fastlandsforbindelse fra 
Færder". Rapporten tar for seg temaet ny bru over Vestfjorden. Fagansvarlig for har vært Sverre Wiborg 
med bistand fra Jesper Pihl (hengebru) og Raul Rodriguez (samvirkebru). 

Tiltakshaver og ansvarlig for planarbeidet er Vestfold og Telemark fylkeskommune. Tiltakshavers 
kontaktperson er Nils Brandt, mens hos COWI er Olav Eriksen oppdragsleder. 

 

Januar 2023 
Oslo  
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2 Sammendrag 

2.1 Innledning 

I 2009 ba Vestfold fylkeskommune og kommunene i området om en konseptvalgutredning (KVU) av 
helhetlige transportløsninger for Tønsberg-området. Det ble da klart at det var behov for avlastning av 
eksisterende forbindelse via Kanalbrua til Færder. Det ble som en følge av dette utarbeidet en 
kommunedelplan (KDP) for ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme. Linja for ny forbindelsen 
starter på Semslinna ved Jarlsberg. Videre går linja via Smørberg og Ramberg og Ramdal på Nøtterøy, 
videre til Kolberg før den ender opp ved fv. 309 Smidsrødveien.  

Der linja krysser Vestfjorden mellom Smørberg og Ramberg, er fjorden snaut 600m bred. Det er følgelig 
behov for ny bru.  

COWI har utført forprosjekt for to alternative bruer: 

- Hengebru med ett sentrisk tårn i hver ende. 

- Samvirkebru stål/betong med seks spenn og største spennvidde 130m. Brua er fundamentert på 
utstøpte stålrørspeler til berg ute i fjorden. 

Et kort sammendrag av arbeidet finnes i kap. 2.2 Hengebru, 2.3 Samvirkebru og 2.4 Sammenstilling 
alternativ. Ytterligere detaljer finnes i kap. 4 Forutsetninger og grunnlag, 5 Hengebru og 6 Samvirkebru 
samt tilhørende vedlegg. 

I forbindelse med optimalisering av løsningene er det utført forenklede, foreløpige kostnadsestimat. Disse 
er ikke inkludert i rapporten. Det er heller ikke utført kostnadsestimat for endelig løsninger for de to 
alternativene. Følgelig inneholder rapporten ingen kostnadsestimat. Kostnader er framkommet ved en 
workshop etter Statens vegvesens Anslagsmetode. 

2.2 Hengebru 

Vi har utført forprosjekt for hengebru med et sentrisk monotårn plassert mellom kjørebanene. 
Innledningsvis ble det utført en sammenligning av en løsning med monotårn og en mer tradisjonell bru 
med H-tårn. Følgende forhold ble vurdert som mest avgjørende for valg av løsning: 

- Estetikk 

- Usikkerhet 

- Kostnader 

Visuell avstandsvirkning nord eller sydfra vil ikke være vesentlig forskjellig for de to alternativene da 
kassehøyde så vel som tårnhøyde og kabelgeometri i vertikalplanet er relativt likt. For beboere på 
Nøtterøy som kun ser tårnene, men ikke resten av brua vil monotårn gi et mindre dominerende inntrykk. 
Monotårn vurderes derfor å være bedre estetisk. 

Usikkerhet var ved oppstart først og fremst knyttet til forankringene. Monotårnsløsningen utføres med en 
forankring i hver ende og H-tårnsløsningen krever to forankringer i hver ende. Det ble vurdert at det var 
vesentlig mindre risiko med en forankring i hver ende enn ved to. Videre utredning har senere vist at en 
forankring på Ramberg er gjennomførbar med liten risiko i forhold til geometri av berget. To forankringer 
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på Ramberg vurderes fortsatt som utfordrende. Det bemerkes også at to forankringer ville medført at en 
ekstra bolig måtte innløses.  

Kostnader for begge løsninger ble vurdert. Samlet sett er mengder stål og betong noe mindre med 
monotårn, men enhetskostnadene for stål vil bli noe høyere på grunn av en mer komplisert geometri. 
Samlede kostnader ble følgelig ikke vurdert som vesentlig forskjellige.  

Med utgangspunkt i ovenstående vurdering, ble forprosjektet basert på en løsning med monotårn. 

 

Figur 2-1: Visualisering av hengebru med monotårn og romlige kabelplan 

 

Forprosjektet ble gjennomført uten at kritiske utfordringer ble avdekket. Løsningen vurderes som et godt 
alternativ. Ytterligere informasjon finnes i kap. 5 Hengebru og tilhørende vedlegg. 

2.3 Samvirkebru 

Samvirkebru ble opprinnelig foreslått av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. COWI har utarbeidet et 
forprosjekt for en slik løsning. 

Arbeidet har avdekket at det vil bli både kostnadskrevende og komplisert å sikre fundamentene i sjøen 
mot støtkrefter ved påseiling fra større skip. Utover dette har vi ikke avdekket spesielle utfordringer 
knyttet til løsningen. Under forutsetning av at størrelse på skip som trafikkerer Tønsberg havn kan 
reduseres, vurderes vi derfor samvirkebru som ett godt alternativ.  

Etter avtale med prosjektledelsen har vi utarbeidet forprosjekt for samvirkebru i to varianter: 

- Løsning der skipstrafikk er begrenset til mindre båter. 

- Løsning der trafikk kun er begrenset av seilingshøyde under brua (40m).  
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Samvirkebruas geometri er styrt av flere forhold: 

- Samlet lengde ca. 580m. 

- Fritt rom mellom fundament minimum 80m. Medfører største spenn minst ca. 110m. 

- Det er ikke mulig å sette peler i område nærmest vannkanten hverken på øst eller vest siden. 

Som en konsekvens av dette ble det vurdert at 6 spenn med største spennvidde 130m var optimalt. 

 

Figur 2-2: Visualisering av samvirkebru 

 

Det er svært dypt til berg i deler av fjorden (ca. 90m under havoverflaten), og løsmassene over berg er 
leire med begrenset fasthet. Det ble derfor valgt å benytte utstøpte stålrørspeler til berg med Ø1220 i 
fjorden. Pelediameter ble begrenset til Ø1220 for å sikre tilgjengelig utstyr i Norge. 

Øvrig underbygning, pelehode, søyler og landkar utføres i betong. Overbygningen utføres med ståltrau 
med betongdekke. Med unntak for de grove pelene er løsningen svært lik Beitstadsundbrua, som 
ferdigstilles i løpet av kort tid. 

2.4 Sammenstilling alternativ 

De to alternative løsningen har ulike sterke og mindre sterke sider. Ingen av alternativene er åpenbart 
bedre enn den andre, men om det skal bygges samvirkebru anbefales det å redusere størrelsen på skip 
som tillates anløpe Tønsberg havn. Dette skyldes at fundament med tilstrekkelig kapasitet fra skipsstøt 
blir svært store og kostnadskrevende. 
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Estetikk 

Samvirkebrua vil være den konstruksjonen som gir minst visuelt avtrykk. Brua vil framstå som slank og 
lett uten spesielt iøynefallende deler. Brua har ingen element som stikker vesentlig over kjørebanen, og 
vil derfor i liten grad være synlig fra Nøtterøy. 

Hengebruer har en karakteristisk form, og brua vil derfor oppleves som et landemerke. Sett fra Tønsberg 
vil brua framstå luftig og elegant. Tårnet vil være synlig fra store deler av Nøtterøy, men i og med at det 
kun er ett tårn vil det framstå som en enkel og ryddig form uansett synsvinkel. 

Vi vurderer at begge bruer vil fungere godt estetisk. Hovedforskjellen ligger i alternativenes synlighet. 

Konsekvenser for skipstrafikk 

Samvirkebrua har fire fundament i fjorden. Kystverket har satt krav til 80m bredde av seilingsled. Dette 
kravet vil overholdes, men seilingsleden vurderes likevel som smal. Fundament i sjøen vil kunne utsettes 
for støtkrefter fra skip som avviker fra planlagt kurs. Om skipstrafikk skal opprettholdes med tilnærmet 
samme tonnasje som i dag, må fundamentene dimensjoneres for dette. Fundament med tilstrekkelig 
kapasitet vil bli svært store med de kostnads- og miljømessige konsekvenser dette har.  

En annen mulighet vil være å begrense størrelse på skipstrafikk til Tønsberg havn. Vi har utarbeidet en 
alternativ løsning der effekt av støt fra skip er neglisjert. Det vil da kun være trafikk av private båter, 
mindre lokale ferjer og lignende under brua. En slik løsning vil ha betydelig mindre kostnader og andre 
konsekvenser på grunn av færre peler og mindre fundament. Mellomløsninger er også mulig, men er ikke 
utredet i denne omgang. 

Kystverket oppgir at det er behov for 40m fri seilingshøyde. Utover seilingshøyden har hengebrua ingen 
konsekvenser for skipstrafikk. 

Drift 

Hengebruer har normalt betydelig høyere driftskostnader enn samvirkebruer med samme størrelse. Dette 
skyldes i hovedsak de bevegelige delene i hengebruer som pendellager, fuger, dempere osv. 
Driftskostnader er ikke vurdert i dette forprosjektet, men det er sannsynlig at driftskostnadene er høyere 
for hengebru også i dette tilfellet. 

Øvrige konsekvenser 

Horisontal og vertikal veikurvatur er relativt lik for de alternativene.  

Fotavtrykket på sjøbunnen gjør at hengebru vurderes som mest skånsom for vegetasjon og annet liv i 
sjøen.  

Konsekvenser på land ved bygging av landkar, vil først og fremst være en stor fylling på Smørberg og 
sprengning på Ramberg. Det vurderes ikke som vesentlig forskjellig for de to alternativene. Tårnet på 
Ramberg vil medføre vesentlige tiltak i strandsonen, og samvirkebrua vurderes derfor som mest skånsom 
på land.  

Samvirkebrua kan bygges uten at det må innløses noen boliger. Hengebrua medfører at en bolig på 
Ramberg må innløses og rives.  
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Usikkerheter 

For samvirkebrua er usikkerhet først og fremst knyttet til montasje av peler. Berget inn mot land på 
begge sider av fjorden er svært bratt. Pelemontasje i disse områdene frarådes, på grunn av faren for 
skrens av pelespiss. Plassering av fundament vil derfor i vesentlig grad være styrt av dette.  

Det er også svært dypt til berg. Ved bruk av skråpeler vil pelespissene treffe berg i store deler av arealet 
under brua og opptil 60m utenfor brua på begge sider. Det anbefales derfor en detaljert kartlegging av 
berggrunnen for å sikre at det ikke er ytterligere områder som er for bratte for montasje av peler. 
Vesentlig flytting av fundamentene i forhold til dagens løsning vil øke spennviddene, noe som vil øke 
kostnadene i betydelig grad. 

Usikkerhet for kostnader for bygging av hengebrua er først og fremst knyttet til to forhold: 

- Utfordrende geometri  

- Eventuelle større slepper i berget ved forankringene. 

Hverken geometri eller eventuelle slepper i berget vurderes å ha vesentlig effekt på totalkostnadene. Det 
er ikke avdekket andre vesentlige usikkerheter knyttet til hengebrua. 

Med det nåværende grunnlag, vurderes hengebrua som løsningen med minst usikkerhet. 

Kostnader 

Kostnader er framkommet i Anslagssamlingen i Tønsberg 10. juni 2020. Prisnivå er tilsvarende 2020. 

Forventet kostnad for de ulike alternativene er som følger: 

Hengebru: 691 MNOK. (Med 5m bredde av GS veg) 

Samvirkebru: 781 MNOK 

Samvirkebru forsterket*: 1652 MNOK 

*Samvirke forsterket er samvirkebru med fundament forsterket for støt fra skip i tilsvarende størrelse 
som trafikkerer fjorden i perioden fram til 2020. 

Det bemerkes at kostnadene er hentet fra foreløpig versjon av Anslagsnotat mottatt 19.06.2020. 

Anslag for hengebru med 3 m bredde GS veg 3m ble utført i Anslagssamling 06.10.2022. Kostnad for 
hengebru ble da vurdert til: 

Hengebru: 676 MNOK (Prisnivå 2020 tilsvarende Anslag 2020)/ 751 MNOK (Prisnivå 2021). 

Alle kostnader er forventede kostnader inkludert forventede tillegg, men uten påslag for usikkerhet, mva. 
og byggherrekostnader. 
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3 Innledning 

3.1 Bakgrunn og målsetting 

Dagens eneste fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, med ca. 30 000 innbyggere, er Kanalbrua i 
Tønsberg sentrum. I 2009 ba fylkeskommune og kommunene i området om en konseptvalgutredning 
(KVU) av helhetlige transportløsninger for Tønsberg-området. Bakgrunnen for anmodningen var uro over 
et overbelastet vegnett, dårlig fremkommelighet for kollektivtrafikk, belastning av bymiljø og sårbar 
forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet.  

En ny fastlandsforbindelse skal legge til rette for at trafikk fra Smidsrødveien, Kirkeveien og 
Ramdal/Kaldnes får en alternativ trase til fastlandet uten bruk av Kanalbrua. En ny forbindelse skal dekke 
behovet for en effektiv, robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse, og håndtere trafikkøkningen fra 
forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte. 

Ny fastlandsforbindelse fra Færder er et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakken skal løse 
oppgaven om et helhetlig transportsystem for Tønsberg. Interkommunal "Kommunedelplan for ny 
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme" ble vedtatt i mars 2019, og denne detaljreguleringsplanen 
følger opp kommunedelplanen. 

3.2 Kort beskrivelse av tiltaket 

Ny fastlandsforbindelse innebærer tunnel under Hogsnes, bru fra Smørberg til Ramdal, med vei i tunnel 
fra Ramdal under Teieskogen til Kolberg og ny tverrforbindelse mellom fv. 308 Kirkeveien og fv. 309 
Smidsrødveien via Bekkeveien. Strekingen har en lengde på ca. 6 km. 

Den nye vegen dimensjoneres som 4-felts veg etter B9 i Gatenormalen (N100 fra 2019). B9 gjelder 
kapasitetssterke veger/gater med fartsgrense 60 km/t. Kryssene planlegges som rundkjøringer, men 
strekningene mellom kryssene vurderes for hastighet 70 eller 80 km/t.  
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Figur 3-1: oversiktskart over traseen (fra KDP). 

 

 

Figur 3-2: Snitt av traseen (fra KDP). 
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4 Forutsetninger og grunnlag 

4.1 Alternative brutyper 

Under arbeidet med en KDP for forbindelsen ble det gjort en omfattende studie av ulike veglininjer og 
bruløsninger (Se kilde /1/). Etter en nærmere utredning ble det i KDPen anbefalt å legge veglinje 11500 
mellom Smørberg og Ramberg til grunn (se figur i kap. 3.2). 

For denne linja ble så ulike varianter av hengebruer og klaffebruer utredet. Anbefaling i KDPen er å 
bygge en hengebru. 

Som forberedelse til arbeidet med reguleringsplanen, gjorde Statens vegvesen en vurdering av 
ytterligere brutyper i veglinje 11500 (Se kilde /2/ og /3/). De kom fram til at en samvirkebru 
fundamenter på peler i fjorden ville være den beste løsningen. Statens vegvesen inkluderte imidlertid 
ikke støt fra skip som skal til og fra Tønsberg havn i sine vurderinger. De anbefalte at man i stedet gikk i 
forhandlinger om reduksjon av størrelse av skip som anløper Tønsberg. 

Med utgangspunkt i disse tidligere vurderingene har man valgt å lage forprosjekt både for hengebru og 
samvirkebru. For pelefundament i sjøen for samvirkebrua er det vurdert en pelegruppe med kapasitet for 
skipsstøt basert på dagens skipstrafikk og ett mindre fundament kun kontrollert for laster fra 
overbygning samt islast på pelehodet. 

4.2 Geometri 

Tverrsnittet på brua består av 4 kjørebaner med midtdeler samt ensidig sykkelvei med fortau. Dette gir 
en total brubredde på 21,5 m mellom ytterrekkverk i hoveddelen av brua.  

Figur 4.1 viser et typisk tverrsnitt av bruoverbygningen for hengebrualternativet. 

 

Figur 4-1: Typisk tverrsnitt av hengebru 

 

Hengebrua har monotårn som er plassert mellom kjørebanene. Dette betyr at brua vil få en 
breddeutvidelse i begge ender.  

Figur 4.2 viser typisk tverrsnitt for bruoverbygningen for samvirkealternativet. 
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Figur 4-2: Typisk tverrsnitt av samvirkebru 

På Nøtterøy siden går vegen direkte inn i tunnel. Det blir to tunneler for vegen med to kjørebaner i hver 
samt en separat tunnel for gang-/ sykkel-vegen. 

NB. Utredning av samvirkbru er utført med 5m bredde av GS veg. Bredden vil kunne reduseres til 3m 
tilsvarende som for hengebrua, men dette vil ikke påvirke kostnader eller andre forhold i en slik grad at 
anbefaling av valg av løsninger endres. 

4.3 Grunnforhold 

Det er gjort en del grunnboringer til berg i traseen. Boringene gir en indikasjon på bergforløpet langs 
brutraseen, men siden boringene generelt ligger langs en linje har vi lite informasjon om bergforløpet på 
tvers av brua. Det er også for få boringer til å gi et sikkert bergforløp langs deler av linja, samt å 
avdekke svakhetssoner. Boringene indikerer svært bratt berg inn mot land på begge sider av fjorden. 
Dybden til berg er stor med opptil 75m mektighet av løsmassene. 

Om planlegging av samvirkebrua skal videreføres, er det viktig at grunnundersøkelsene kompletteres så 
raskt som mulig. Endringer i forutsetningene kan potensielt ha stor betydning for plassering og valg av 
løsninger for fundamentering. En slik endring kan medføre en betydelig økning av kostnadene, men en 
reduksjon av kostnadene vurderes som lite sannsynlig. 

Søylene for samvirkebrua er plassert ut fra et antatt bergforløp med utgangspunkt i de boringene som er 
utført. Det er forsøkt å plassere pelegruppene slik at man minimaliserer risiko for skrens ved montasje av 
peler. Dette har gjort at seilingsleden for samvirkebrua må forskyves noe i forhold til 
hengebrualternativet.  

Det er foreløpig ikke foretatt undersøkelser av bergkvalitet i områdene ved tårn og forankringer. 
Fundamentering er i vesentlig grad basert på befaring på stedet. Dette skaper noe usikkerhet vedrørende 
fundamentering, men først og fremst vedrørende plassering av forankringskammer. En justering av 
forankringskamrene kan imidlertid utføres senere uten at dette har store konsekvenser hverken 
økonomisk eller på annen måte.  
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4.4 Skipstrafikk 

Det er ønskelig at tilgang til Tønsberg havn skal opprettholdes på dagens nivå. For å tilfredsstille dette 
krever Kystverket en seilingsled med minste høyde 40m og bredde 80m. Størrelse av leden vil kunne 
tilfredsstilles med både hengebru og samvirkebru  

Studier av skipstrafikk de senere år viser et antall anløp av skip med betydelig størrelse. De største skip i 
fjorden i dag er mellom 15.000 og 20.000 DWT. Med bredde av seilingsled 80m, vil det være en fare for 
støt fra skip mot brupilarene inntil skipsleden. Dette vil kun være en problemstilling for samvirkebrua da 
hengebruas tårn er plassert på land. 

Det er utført en studie av konsekvenser av skipsstøt på fundamentene inn mot seilingsleden, og 
fundament i akse 2, 3 og 4 blir dimensjonert, modellert og tegnet for to situasjoner: 

- Uten vesentlig skipstrafikk. Islast er dimensjonerende for pelene. 

- Fundamentet dimensjoneres for dagens skipstrafikk. 

Detaljert grunnlag for vurdering av støt fra skip finnes i Vedlegg 2, Skipstrafikkanalyse 

4.5 Grunnlag for prosjektering 

Prosjekteringen er basert på ordinært tilgjengelige materialer samt grunnlag i NS-EN kodeverk og 

Statens vegvesens håndbøker og bestemmelser. I tillegg har vi benyttet COWIs erfaringsgrunnlag fra 

tidligere bruer av tilsvarende typer som Beitstadsundbrua og Hålogalandsbrua. For komplett beskrivelse 

av grunnlaget, se: Vedlegg 1, Prosjekteringsforutsetninger  
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5 Sammendrag hengebru 

5.1 Innledning 

Kommunedelplanen for strekning anbefaler at det skal bygges en hengebru (Se kilde /1/).  

Det er flere mulige alternativer for tårnløsninger for en hengebru. Det kan bygges: 

- H-tårn. Tradisjonelle løsning som ble valgt på for eksempel Hardangerbrua 

- A-tårn. En variant av H-tårnet som ble benyttet på Hålogalandsbrua. Løsningen er uheldig 
estetisk ved korte spenn og bred kjørebane. Det ble heller ikke vurdert at denne løsningen hadde 
andre fordeler framfor H-tårn for Færderbrua. Løsningen ble derfor ikke nærmere vurdert. 

- Monotårn. Ett tårn plassert mellom kjørebanene. 

H-tårn og monotårn har ulike fordeler og utfordringer. Samlet sett ble det vurdert at monotårn var 
optimalt for kryssing av Vestfjorden, og forprosjektet ble utført med dette som utgangspunkt. Fordeler og 
ulemper er listet opp i Kap. 2 Sammendrag og gjentas ikke her. 

For detaljerte forutsetninger vedrørende geometri, materialer og laster, se vedlegg 1, 
Prosjekteringsforutsetninger.  

For detaljerte beregninger se vedlegg 3, Beregninger hengebru.  

 

Figur 5-1: 3D-model av hengebru 

 

5.2 Avstivningsbærer 

Avstivningsbæreren vil som følge av løsningen med monotårn måtte splittes for å komme utenom tårnet. 
Følgelig designes avstivningsbæreren som en enkelt lukket kasse (monoboks) på størstedelen av 
hovedspennet og som 2 separate dragere forbundet med tverrbjelker (twinboks) over det siste stykket 
fra tårnet og ut til landkaret.  
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Figur 5-2: 3D-model av avstivningsbærer 

Det er kun GS-veg på nordsiden av avstivningsbæreren, og den får følgelig et asymmetrisk tverrsnitt. 
Dette medfører at drageren vil måtte støttes sideveis mot forskyvning ved kun egenvekt. For å oppnå 
likevekt må tyngdepunktet av drageren forskyves sideveis på en stor del av hovedspennet. Videre 
optimaliseringer av dette bør vurderes i forbindelse med detaljprosjektering. 

 

5.3 Kabelsystem 

Avstivningsbæreren er opphengt i en bærekabel. Denne kabelen er utført med prefabrikkerte 
paralleltråder. Som følge av at bærekabelen er understøttet av ett sentralt monotårn blir kabelsystemet 
romlig.  

 

Figur 5-3: 3D-model av kabelsystemet på hengebrua 

 



 

 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE FRA FÆRDER

FAGRAPPORT FÆRDERBRUA
18

Hver delkabel inneholder 91 tråder. For både det sydlige og nordlige kabelplan benyttes 49 delkabler. 
Bakspennet består av kun en samlet bærekabel med 98 delkabler.  

Tårnsadlene er designet slik at bærekabelen kommer inn i sadelen fra hovedspennet som 2 individuelle 
bærekabler og går ut som en samlet bærekabel mot bergforankringen. 

 

Figur 5-4: 3D-model av tårnsadel 

Hengestenger, hengestangsfester og spredesadler utføres som for en tradisjonell hengebro.  

5.4 Tårn 

Tårnet er som tidligere beskrevet et monotårn. De korte sidespenn (avstand fra tårn til brufuge) gjør det 
mulig å overføre vindlasten på tverrlager på henholdsvis landkar og pilaren i sidespennet. Dette medfører 
at monotårnets eneste funksjon blir å bære den loddrette lasten fra kabelsystemet ned til berg. Følgelig 
blir tårnkonstruksjonen meget enkel. 

  

 

Figur 5-5: 3D-model av monotårn 
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5.5 Forankringer 

Forankringene er det mest teknisk utfordrende ved brua. Grunnet terrengets utforming ved Ramberg vil 
det være ytterst vanskelig å plassere 2 forankringskamre i dette område. Forhøyning i bergprofilet som 
forankringen plasseres under, er for smal for to forankringer sammen med de to tunnelløpene for vegen. 
Ytterligere komplisert blir det som følge av tett bebyggelse i området.  

Ved å benytte et monotårn og samle bærekablene til en kabel i sidespennet slik det nå planlegges, kan 
forankringen plasseres mellom tunnelløpene (se Figur 5-6). Med denne løsningen vurderes usikkerhet 
knyttet til forankringen å være beskjeden.  

Hengebruas hovedspenn på 490m er forholdvis begrenset i forhold til andre nye hengebruer. Den 
samlede kabelkraft for begge bærekablene er følgelig mindre enn kraften i bærekablene for et enkelt 
kabelplan for mange andre hengebruer. Dette bidrar til å redusere usikkerheten ved valgt 
forankringsløsning ytterligere. 

 

 

Figur 5-6: Forankring av bærekabel ved Ramberg. 

Adkomsttunnellene til forankringskamrene får en omtrentlig lengde på henholdsvis 124m for Ramberg og 
147m for Smørberg.  

Det bemerkes til slutt at det foreløpig ikke er utført feltundersøkelser av bergkvalitet. Det er derfor en 
viss usikkerhet til hvor dypt forankringskammeret må plasseres. Om forankringskammeret må senkes, vil 
dette medføre noe lengre adkomsttunnel, men det anses ikke å ha store konsekvenser hverken 
økonomisk eller teknisk. 
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5.6 Viadukter 

Hengebrua avsluttes ved pilaren for sidespennet ca. 30m utenfor tårnet. Fra pilaren og videre ut til 
landkaret på Smørberg er det ca. 60m. Her bygges 2 fritt opplagte viaduktbruer av betong. 

 

Figur 5-7: 3D-model av viaduktbruer i betong.  

 

5.7 Landkar 

På grunn av tårnet er avstivningsbæreren delt ved bruas ender. Det er derfor valgt å designe separate 
landkar under hver avstivningsbærer. Ved Ramberg understøttes ståldrageren på landkaret og ved 
smørberg understøttes viaduktbrua i betong på landkaret.  

   

Figur 5-8: 3D-model av Landkar for hhv. Ramberg og Smørberg. 

5.8 Utstyr 

En hengebru inneholder mange ulike konstruksjonsdeler. Kabeltråd til bærekabel, hengestenger, 
hengestangsfester, sadelkonstruksjoner (tårnsadel og spredesadel) og buffere som styrer bruas 
bevegelser skal spesiallages.  

Delkabler til bærekabelen og spiralslåtte kabler til hengestenger kjøpes hos spesialleverandører. 
Hengestangsfestene består av stålstøpegods. Sadler kan enten sveises opp av platestål eller støpes. 

Annet utstyr som asfalt, lager, fuger, rekkverk og belysning etc. er ikke forskjellig fra andre brutyper. 
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5.9 Byggemetoder 

 

Hengebru bygges på følgende måte: 

Forankringer: Forankringer kan bygges uavhengig av resten av hengebrua. Spredekamrene 
sprenges ut fra terrengnivå mens tilkomsttunellen først må sprenges for å få 
adgang til forankringskamrene. Etter at bergarbeidet er utført, støpes spredesadel 
og forankringsplater. Spredekammerets prefabrikkerte takelementer monteres 
etter montasje av bærekabel. 

Tårn Tårnene kan bygges uavhengig av resten av hengebrua. Tilkomst til tårn på 
Smørberg kan skje fra land, mens tilkomst til tårnet på Ramberg må skje fra sjøen. 
Betong kan pumpes enten fra lekter via nærliggende havn eller fra bil i 
Stalsbergveien. Tårnfundamentet og den nederste ovale delen av tårnet armeres 
og støpes med tradisjonell fast forskalling, mens resten av tårnet kan støpes med 
klatreforskalling eller glideforskaling. Parallelt med at tårnet støpes, monteres en 
tårnkran som brukes til at bygging av catwalk, installasjon av tårnsadel samt under 
kabelmontasjen. Kranen kan også benyttes i forbindelse med landkarene på 
Ramberg.  

Viaduktpilar  Pilarene i viadukten kan bygges uavhengig av resten av hengebrua. Pilarene tenkes 
støpt på tradisjonell måte med fast forskalling. 

Landkar Landkar kan i stor grad bygges uavhengig av resten av hengebrua. På Ramberg vil 
det være nødvendig enten å sprenge tunnelene på Ramberg eller å få på plass en 
tårnkran.  

Catwalk og 
trekkesystem 

Catwalk og trekkesystem monteres ved hjelp av tårnkran.  

Kabelsystem Bærekablene installeres ved å trekke prefabrikkerte delkabler fra Smørberg mot 
Ramberg, og forankre disse i spredekamrene. De to bærekablene monteres 
parallelle med en liten innbyrdes avstand i hovedspennet. Etter montasje skyves 
bærekablene fra hverandre ved bruk av trykkstenger. 

Hengestangsfester og hengestenger monteres deretter fra catwalken. 

Avstivningsbærer Avstivningsbæreren løftes opp ved hjelp av flytekran eller kabelkraner og kobles til 
hengestengene. Ved bruenden på Rambergsiden må også dragerseksjonene 
monteres fra sjøen. Dragerseksjonene understøttes av et midlertidig stillas mellom 
tårn og landkar/pilar i sidespenn inntil de kan kobles sammen med den opphengte 
drageren. Hvis ikke flytekranens utlegg er stort nok til å legge elementene direkte 
på plass ved Ramberg kan elementene skyves/lanseres inn.  

Endesegmentene kan monteres samtidig med kablene.  

Når drageren er opphengt i hengestengene sveises seksjonene i drageren sammen. 

Viaduktbru Viadukter kan bygges så snart pilar i viadukt og landkar er ferdig. De to 
betongdragerne støpes fra fast reis understøttet av en midlertidig pilar midt i 
spennet. 
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Asfalt og utstyr Asfalt og utstyr kan utføres så snart brudrageren er sveist sammen.  

 

Framdrift og avhengigheter 

På Smørbergsiden vil tilkomst til landkar, pilar og overbygning, skje fra dagen. Adkomstforholdene er 
derfor enkle, dog må adkomstvegen ned til sjøen bygges i bratt terreng. Framdriften vil i liten grad være 
styrt av annen aktivitet i prosjektet, så lenge det er etablert tilstrekkelig tilkomst fra offentlig veg. 

På Rambergsiden er det svært bratt ned mot sjøen. Tilkomst til landkar skjer derfor enklest via 
Rambergtunnelen. Først etter at tunnelene er utsprengt og gjort klar for ferdsel og platået utenfor er 
ferdig bearbeidet, kan bruentreprenør da bygge landkaret. Det er også mulig å bygge hele eller deler av 
tårnet via tunnel, om entreprenøren skulle ønske det. Om det likevel skulle være ønskelig å bygge en 
større del av brua før tunnelen er dette også mulig, men det vil kreve noe mer arbeid fra flåte og med 
flytekran. 

Arbeider over sjø krever muligheter til utsetting av utstyr på flåte. Den enkleste måten å få til dette vil 
trolig være benytte anleggsvegen på Smørberg til sjøen og etablere en passende fylling eller annen form 
for midlertidig tilgang til sjøen. Det kan eventuelt også benyttes annen tilkomst i området som for 
eksempel eksisterende industrihavnen ved Agility Sub Sea Fabrication nord for Ramberg. Arbeidene over 
sjø vil følgelig være lite styrt av annen framdrift på prosjektet. 

Det vil være behov for riggplass på begge sider av fjorden. For mer detaljer om riggplass, se rapporten 
om anleggsgjennomføring. 

Innløsing av boliger 

På Ramberg vil sjakten for spredekammer komme direkte foran og delvis under eksisterende enebolig i 
Stalsbergveien 27. Denne må følgelig innløses.  
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5.10 Kostnadsreduserende tiltak. 

Følgende kostnadsbesparende tiltak foreslås: 

 

› Redusert sikkerhetsrom Det foreskrives i N400 at der skal være en fri høyde og bredde på 
1.0mx4.9m til overliggende bærekonstruksjon fra trafikkprofilet for 
veg og 1.0mx3.1m for GS. Dette resulterer i at hengestengene må 
forankres opp mot 3m utenfor innside rekkverk på grunn det 
romlige kabelsystem.  

Det legges normalt ikke tilsvarende krav til grunn for hengebruer i 
andre land. I disse bruene sikres et fritt rom svarende til 
rekkverkets arbeidsbredde i 2m høyde. For Færder vil et fravik 
bety at avstanden fra henger til rekkverk kan reduseres betydelig. 

Drageren er nå typisk 26,6m bred. Reduksjon av bredden betyr en 
stor reduksjon av kostnad for hele hengebrua. Over halvdelen av 
belastningen på kabelsystem, forankringer og tårn skyldes vekt av 
stålkassen.  

Det bemerkes videre at hengestengene dimensjoneres for samtidig 
brudd av 2 hengestenger. Det mest sannsynlige ulykkestilfelle er 
brann, men hvis et kjøretøy likevel skulle fjerne en hengestang, vil 
brua ikke falle ned. Man kan derfor diskutere om en hengestang 
skal benevnes som et bærende element for ulykkeslast forårsaket 
av kollisjon med kjøretøy.  

Et fravik fra kravet til fritt rom vil medføre en betydelig reduksjon 
av kostnad 

› Konstant tverrfall N100 foreskriver at vegbanens tverrfall skal variere fra 6.5% til 
3.0% avhengig av horisontalradius.  

Hvis tverfallet kan holdes konstant på 3%, vil det resultere i en 
betydelig forenkling av dragergeometrien da topplaten ikke blir 
dobbeltkrum. Et fravik fra dette kravet vil medføre en betydelig 
reduksjon av kostnad. 

› Overgangskurver (klotoide) N100 foreskriver at overgangen fra rett veglinje til horisontalradius 
skjer ved hjelp av en overgangskurve. Overgangskurven 
(klotoiden) endrer kun vegens forløp meget langsomt. Det er 
kostnadskrevende å utføre oppsveiste stålkasser med klotoider. 
Overgangskurvene resulterer i at det typiske, enkle tverrsnittet i 
hovedspennet blir kortere og delen med det komplekse tverrsnittet 
blir lengre. Et fravik hvor overgangskurver utelates/forkortes vil 
medføre en betydelig reduksjon av kostnad. 

› Horisontalradius GS-veg Ved overgang fra bru til tunnel ved Ramberg må GS-veg ledes inn i 
en separat tunnel. GS-veg dreies inn i tunnelen med en radius R40 
i henhold til V122. Dette medfører at stålkassen må gjøres bredere 
over de siste 12m. Hvis radiusen kan reduseres så stålkassen ikke 
må utvides, vil det medføre en betydelig reduksjon av kostnad. 
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5.11 Videre tiltak og utredninger 

Det største usikkerheten knyttet til utredning av hengebrua er knyttet til manglende bergprøver av 
grunnen i området. På bakgrunn av det mangelfulle grunnlaget, er det heller ikke utført ingeniørgeologisk 
dimensjonering av forankringene. Utforming og plassering av forankringskammer er følgelig utført med 
utgangspunkt i erfaring fra tidligere hengebruer. Dette vurderes imidlertid ikke som kritisk, da justering 
av forankringskammer kan foretas uten store konsekvenser hverken økonomisk eller på annen måte. 

Det er regnet med statisk vind på brua i denne fasen. Normalt skal hengebruer dimensjoneres for 
dynamisk vind, men ettersom brua er relativt kort og bred vurderes forenklet beregning med statisk vind 
som tilstrekkelig presist i forprosjektet. 
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6 Sammendrag samvirkebru  

6.1 Forutsetninger 

Statens vegvesen, Vegdirektoratet vurderte før oppstart av forprosjektet at en samvirkebru i stål og 
betong vil være en optimal løsning. (Se kilde /2/ og /3/.) Med utgangspunkt i dette, er det gjennomført 
et forprosjekt for samvirkebru med største spennvidde av 130m, og med totalt 6 spenn 
(54m+100m+110m+130m+110m+75m). 

 

Figur 6-1: 3D-modell av samvirkebru 

 

En vurdering av optimal geometri er inkludert i Kap. 2 Sammendrag. 

For detaljerte forutsetninger vedrørende geometri, materialer og laster, se vedlegg 1, 
Prosjekteringsforutsetninger. 

For detaljerte beregninger se vedlegg 4, Beregninger samvirkebru. 

Vegdirektoratet har i utgangspunktet lagt til grunn at skipstrafikk fra Tønsberg havn skal begrenses i 
betydelig grad. Hovedalternativet for samvirkebru er derfor basert på at største horisontale last på 
fundament i sjøen, er last fra is i fjorden. For fundament i sjøen (akse 2, 3 og 4) uten skipsstøt, se kap. 
6.6. 

For å få en samvirkebru uten vesentlige begrensninger for skipstrafikk tilsvarende som for hengebrua, er 
det i tillegg utført en beregning av fundament utsatt for skipsstøt. Skipsstøt er beregnet med 
utgangspunkt i virkelig trafikk i fjorden i de senere årene. Overbygning, landkar, pilarer og underbygning 
i akse 1 og 5 påvirkes ikke av støt fra skip, og endres følgelig ikke.  

Det er foretatt noe kartlegging av berggrunn og løsmasser i fjorden. Utforming og plassering av 
fundament og peler er basert på tilgjengelig informasjon fra kartleggingen. Videre kartlegging av dybde 
til berg, svakhetssoner i berget og egenskaper til løsmassene kan resultere i endring av plassering og 
valgte løsninger for fundamentene. En slik endring kan potensielt øke kostnadene betydelig, men 
vesentlig reduksjon av kostnadene vurderes som lite sannsynlig. 
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6.2 Overbygning 

Overbygning har en typisk bredde av 21,5m mellom kantbjelkene som utvides til ca. 38m mot Ramberg 
for innføring i 3 separate tunneler (for de 2 kjørebanene og G/S-banen). 

Overbygning skal utformes med 2 stålkasser og et samvirkende betongdekke på toppen. 

For å ha en mer optimal utforming har stålkassene varierende høyde ved siden av søylene. Mens stegene 
er definert vertikal for å forenkle geometrien. 

Et horisontal fagverk på toppen lukker hver stålkasse og gir torsjonsstivhet i byggefasen når 
betongdekke enda ikke er etablert. Tverrstag hver fjerde meter, samt tverrskott ved aksene, forhindrer 
distorsjonseffekter og overfører krefter i tverretning. 

De 2 stålkassene er koblet på tvers gjennom betongdekket, pluss gjennom tverskott i stål i akse 0 og 6. 

En nødvendig breddeutvidelse av stålkassene og betongdekket er definert mot Rambergtunnelene. 

 

Figur 6-2: 3D-modell av overbygning (fra overside) 

 

 

Figur 6-3: 3D-modell av overbygning (fra nedside) 
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Figur 6-4: 3D-modell av overbygning. Støtte detalj 

 

 

Figur 6-5: Stålkassene. Tverrsnitt i felt 

 

Figur 6-6: Stålkassene. Tverrsnitt støtte 

 

Figur 6-7: Stålkassene. Plan og oppriss 
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Figur 6-8: Breddeutvidelsen av stålkassene mot Ramberg. Plan 

6.3 Pilarer 

Det er totalt 5 pilarer med likt tverrsnitt. Alle pilarene ligger i sjø, med 3 av dem over dypt vann (akse 2-
3-4), mens de andre to (i akse 1 og 5) ligger nært til land. 

Pilartversnittet har dimensjoner lik 2,5mx17,5m med halvsirkelformede kortsider. Pilarhøyden er variabel 
mellom ca. 33m og 41m avhengig av akse. 

På toppen av hver søyle ligger 4 glidelagre som støtter stålkassene. Tre av dem er allsidig lager, mens 
ett er ensidig lager (med fastholding på tvers). 

 

Figur 6-9: Pilarer akse 2-3-4 

 

Figur 6-10: Pilarer akse 1 og 5 
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6.4 Landkar akse 0 og 6 

Landkar i akse 0 er en løsning uten fuge med påhengt endebjelke og vinger fra dekket. Fastlageret til 
brua plasseres på dette landkaret. Det skal overføre lengderetningsreaksjoner fra brua til berg gjennom 
friksjon. Et tverrskott vil koble de 2 stålkassene og overfører 

 reaksjonen til fastlageret som plasseres i senterlinja av tverrsnitt. I tillegg til fastlageret blir det 2 
allsidige lager i akse 0. Ved landkaret er bredden til dekket på ca. 38m. Landkaret blir plassert foran 
portalene for Rambergstunnelene. Figurene under viser snitt av landkar akse 0 og breddeutvidelse av 
brua mellom akse 0 og 1.  

 

Figur 6-11: Landkar akse 0. Breddeutvidelsen mot Ramberg (fra oversiden) 

 

 

Figur 6-12: Landkar akse 0. Breddeutvidelsen mot Ramberg (fra nedsiden) 

 

En luke i bunnflensen av hver stålkasse vil gi inngang til dem ved siden av landkar i akse 0. 

Landkar i akse 6 er en klassisk landkarløsning som vil inneholde fuge og rom for tilgang til inspeksjon. Et 
tverrskott vil også koble de 2 stålkassene på tvers og vil forlenges i hele dekkebredden for å gi støtte til 
betongdekke ved fugesenga. Et ensidig lager og et allsidig lager gir støtte til brudekket i akse 6. Det blir 
en inngang til de 2 stålkassene gjennom dører plassert i tverrskottet. 
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Figur 6-13: Landkar akse 6 

 

6.5 Fundament akse 1 og 5 

Søylene i akse 1 og 5 skal direktefundamenteres til berg under vann. Det er planlagt en utførelse med 
vanntett spunt. 

  

Figur 6-14: Direktefundament akse 1 og 5 

6.6 Fundament akse 2, 3 og 4 

Pilarene i sjø i akse 2-3-4 skal fundamenteres med rammede stålrørspeler til berg. I hver akse skal det 
brukes 16 stykker Ø1220 med helning 4:1. 

Fundamentplatene over pelene er plassert nedsenket under vannflaten. Overkant av pelehodet plasseres 
på nivået -2m for å sikre at isflak av maks. tykkelse ikke påvirker pelehodet, og derfor begrenses maks. 
islast. 

Utgangspunkt for forprosjekt for samvirkebru, er at skipstrafikk til Tønsberg havn begrenses i betydelig 
grad. Fundamentet vist under, er derfor kun dimensjonert for horisontallast fra is. Fundamentene vil 
likevel tåle støt fra mindre båter som fritidsbåter, taxibåter, mindre ferger og lignende fartøy.   
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Figur 6-15: Pelefundamentering akse 2-3-4 

6.6.1 Montasje av peler 
Det er avdekket betydelig praktisk og kostnadsmessig usikkerhet knyttet til montasje av pelene.  

Berget inn mot land på begge sider av fjorden er svært bratt. Pelemontasje i disse områdene frarådes, på 
grunn av faren for skrens av pelespiss.  

Det er også svært dypt til berg. Ved bruk av skråpeler vil pelespissene treffe berg i store deler av arealet 
under brua og opptil 60m utenfor på begge sider. Det anbefales derfor en detaljert kartlegging av 
berggrunnen for å sikre at det ikke er ytterligere områder som er for bratte for montasje av peler. 
Vesentlig flytting av fundamentene i forhold til dagens løsning vil øke spennviddene, noe som vil øke 
kostnadene i betydelig grad. 

Berggrunnen i fjorden forventes å bestå for en stor del av rombeporfyr av monzonitt. Disse bergartene er 
svært harde og det kan derfor være svært vanskelig å få tilstrekkelig innmeisling i berg. God innmeisling 
er spesielt viktig der berggrunnen er bratt i områder nær svakhetssoner, men det kreves alltid et 
minimum av innmeisling for å sikre pelenes bæreevne. 

For å optimalisere økonomien i prosjektet har vi valgt Ø1220mm peler, og pelene er i tillegg svært høyt 
utnyttet. For å dokumentere den høye bæreevne kreves spesielt kraftig hammer for ramming. Våre 
vurderinger viser at tilstrekkelig stor hammer er tilgjengelig i markedet, men det utgjør likevel en 
begrensende faktor i konkurransen.  

Den høye utnyttelsen av pelene kombinert med store dybder til fjell, vil kreve grove godstykkelser i 
pelene for å unngå at pelene ødelegges under ramming. Våre beregninger viser behov for t=42mm 
tykkelse, som er produksjonsmessig utfordrende. Stålrøret vil dessuten veie ca. 1,3 tonn/m, noe som er 
utfordrende med tanke på løfting og flytting. 

Det er trolig områder med svakhetssoner i fjorden. Disse sonene er ikke kartlagt hverken med tanke på 
omfang, beliggenhet eller type løsmasser som ligger i sonene. Det vil være svært krevende å sikre og 
dokumentere tilstrekkelig bæreevne for peler som treffer disse svakhetssonene.  
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Usikkerheten kan reduseres ved detaljert kartlegging av berggrunnen i fjorden, men det vil fortsatt være 
en usikkerhet knyttet til ramming. Usikkerheten kan også reduseres ved å redusere utnyttelse av pelene 
eller ved å bore pelene i stedet for å ramme dem, men dette tiltak vil imidlertid øke kostnadene. Til slutt 
vil det trolig bli behov for en prøvepeling for å dokumentere bæreevnen i svakhetssoner. Det vil uansett 
være en restusikkerhet ved montasje av peler under så utfordrende forhold og med så vidt høy 
utnyttelse av pelene.  

6.7 Fundament akse 2, 3 og 4 med kapasitet for skipsstøt 

Hengebrua vil ikke være utsatt for støt fra skip som kommer ut av kurs på grunn av rorfeil, motorfeil 
eller lignende. For å ha ett alternativ til samvirkebru som er sammenlignbar med hengebrua hva angår 
skipstrafikk, har vi utført analyse av fundament i akse 2, 3 og 4 utsatt for støt fra større skip. Støtlasten 
er beregnet med utgangspunkt i dagens trafikk i fjorden. 

 

Figur 6-16: Fundament akse 2-3-4 med kapasitet for skipsstøt 

 

Som det framgår vil fundamenter dimensjonert for skipsstøt bli svært store. Dette vil igjen si at de både 
blir kostnadskrevende, komplisert å utføre samt estetisk og miljømessig lite heldige. Størrelse vil også 
gjøre at de kan få konsekvenser for strømningsforhold i fjorden. 

For ytterligere detaljer vedørende dimensjonering av fundament i akse 2, 3 og 4 utsatt for støt fra skip, 
se Vedlegg 5, Beregninger samvirkebru. Fundament utsatt for skipsstøt 

For detaljer vedrørende støtlaster se vedlegg 2, Skipsstøtanalyse. 

Utfordringen med peler (se kap. 6.6.1) vil ha betydelig større konsekvens for denne løsningen på grunn 
av økt antall peler. 
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6.8 Andre mulige tiltak for skjerming mot skipsstøt 

I kapittel 6.6 og 6.7 er behandlet løsninger for fundamentering der enten størrelsen på skipstrafikken er 
betydelig redusert eller fundamentet forsterkes i nødvendig grad for dagens trafikk. Det tredje åpenbare 
alternativet vil være å skjerme forankringene. 

Det er god tilgang på sprengstein fra tunnelene i området. Et alternativ vil være å legge ut en stor 
sprengsteinfylling rundt fundamentene. Imidlertid er eksisterende masser i fjorden så dårlige at en fylling 
ikke kan ha brattere helling en 1:6 for å sikre mot grunnbrudd. Det vurderes videre at fylling må føres 
opp til ca. kote -2 for å beskytte fundamentene. Typisk kote for sjøbunnen i fjorden er -10m, og fyllingen 
vil dermed få et skråningsutslag på 6x8m = 48m i alle retninger. I tillegg kommer minst 2m, fylling på 
kote -2m utenfor fundamentet.  

For et fundament med lengde 28 m (Se kap. 6.6), vil fyllingens bredde typisk bli 48+2+28+2+48= 128m 
ved fot og 2+28+2=32m i toppen. 

For å oppnå 80m seilingsbredde med 10m dybde, må fri avstand mellom fundamentene være: 
2+48+80+48+2=180m. I tillegg til dette kommer fundament bredde på ca 22m, slik at samlet 
spennvidde i seilingsled må være drøyt 200m.  

En så stor fylling vil dramatisk endre både strømforhold, og livet i fjorden. Den vil i tillegg øke 
kostnadene for brua i stor grad, og vurderes derfor ikke som aktuell. 

Det finnes også løsninger der det benyttes spunt for å unngå skråningsutslaget. En slik løsning vil også 
være utfordrende med tanke på grunnens bæreevne. 

Samlet sett vurderes ikke skjerming med fyllmasser som en realistisk løsning, men det kan eventuelt 
benyttes en mindre fylling som tiltak for å begrense støt fra de største skipene. 

6.9 Utstyr 

Det skal brukes 24 stykker av standard produserte potlager etter Spennteknikk brosjyren, type TOBE FR4 

(eller tilsvarende). Fastlageret i akse 0 derimot skal produseres spesifikt for brukreftene der store krefter 
i lengderetning kombineres med relativt lave vertikalkrefter. 

I akse 6 planlegges det å bruke en fingerfuge med kapasitet lik ca. 750mm (+/-375mm). 

Det vil brukes kjøresterkt brurekkverk på hver side av de 2 kjørebanene. Pluss ett gang-
/sykkelvegrekkverk på den nordre kantdrageren. 

Sluk vil plasseres på 3 lave punkter i tverrsnittet. Én ved siden av kantdrageren på syd-kanten, og de 
andre 2 sluk på sidene av midtrabatten mellom kjørebanen og G/S-banen. Vann fra disse 2 sluk vil føres 
ned gjennom høyden av stålkassen med rør. Et tverrsnitt med de 3 slukene vil plasseres hver ca. 100 m. 

Signaler og lys for dekket og søylene samt lys ved navigeringsløp vil bli installert. 

Innvendig belysning i brukassene vil monteres. 

2 stykker Ø160 høyspentkabler under dekket vil bli montert. 

Et anlegg for avfukting av hver stålkasse blir installerte. 
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6.10 Byggemetoder 

Fundament akse 1 til 5 

Fundamentering i akse 2, 3 og 4 baseres på utstøpte stålrørspeler Ø1220 til berg. I utgangspunktet skal 
stålrørpelene rammes ned til berg, men om dette viser seg vanskelig kan de bores.  

Stålrørpelene installeres fra en flåte som forankres med moringer til sjøbunn eller land. Flåten må i tillegg 
utstyres med tilstrekkelig tung hammer for ramming og stoppslaging i berg. Pelene vil rammes til stopp i 
berg. Generelt er det risiko for skrått berg og det blir derfor montert dybel på spissen av pelene. Som 
forklart nedenfor blir det behov for å sikre hver pel mot strekk i byggefasen med å forankre dybel i berg. 

Etter installasjonen vil stålrørene stabiliseres med et avstivningssystem under vann. Deretter blir pelene 
armert og støpt. 

Pelehodet skal etableres under vann. I akse 2, 3 og 4 kan 
dette gjøres ved å etablere en vanntett forskalingskasse 
som gir mulighet for en tørr støpning av plate. 
Forskalingskassen kan prefabrikkeres i stål eller betong, 
transporteres til fundamentet og installeres på pelene (i 
første omgang fylt med vann). Deretter er det nødvendig 
å undervannstøpe en bunnplate av ikke-konstruktiv 
betong. Denne AUV-betongplaten vil ballastere 
forskalingskassen mot oppdrift, og i tillegg vil den 
stabilisere pelene for de store lastene som vil komme 
pga. støpning av pelehodet. 

Ballastering fra AUV-betongplaten, egenvekt av 
forskalingskassen og pelene, sammen med strekkapasitet 
fra pelene vil stabilisere systemet mot oppdrift. Deretter 
kan kassen tømmes for vann, og fundamentene kan 
støpes. For bilder av arbeid med armering og støping av 
fundament se neste side. 

Det bemerkes at bygging av denne typen forskaling for så 
store fundament som kreves for fundament med kapasitet 
for skipsstøt er svært utfordrende. 

Underside av konstruktiv betong vil komme ca. 6m over sjøbunnen. Det kan derfor også være mulig med 
å bruke vanntett spunt, å støpe AUV direkte på sjøbunnen, og fylle opp til ønsket kote med sprengstein. 
Deretter lenses kassen i nødvendig grad, før fundamentet støpes tørt. Denne løsningen er ikke vurdert 
nærmere nå, men kan eventuelt utvikles videre i detaljfasen.  

I akse 1 og 5 kan et tørt rom bygges ved bruk av vanntett spunt.  

Etter at fundamentene er ferdige, kan søylene utføres med bruk av glide- eller klatreforskaling. 
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Figur/bilder 6-17: Forskalingskasse fra Beitstadsundbrua som har en lignende pelefundamentering 

 

Landkar 

Landkar på Smørberg støpes på fylling, mens landkar på Ramberg støpes på sprengt hylle i berg. 

Overbygning 

Generelt vil stålsegmentene installeres fra sjøen med flytende kran. Utformingen av dekket med 2 
separate stålkasser begrenser vekten av det tyngste stålsegmentet til ca. 750 tonn, noe som er en fordel 
for tilgjengelighet av flytende kraner med kapasitet for å løfte segmentene. 

Montasje av segmentene på Ramberg vil trolig også utføres fra sjø på grunn av vanskelig tilgjengelighet 
fra land. Det antas derfor at ett segment mellom akse 0-2 vil løftes samlet fra sjø. 

Alternativt, kan det løftes et mindre segment mellom akse 1-2, og monteres en sliskebane mellom 
landkar akse 0 og pilar akse 1. Segmentene kan da heises inn i mindre enheter og skyves på plass 
mellom akse 0 og 1. 

Montasje av overbygning mellom akse 5 og landkar akse 6 kan gjøres på flere måter. Det kan løftes med 
kran fra land eller fra sjø, eller det kan gjøres fra sjø med sliskebane som beskrevet for akse 0 til 1. 

Installasjonsmetodikk og rekkefølge for montasje av stålsegmentene slik det er forutsatt i globalanalysen 
er vist på de følgende figurene. 

 

Figur 6-18: Installasjon av stålsegmentene. Antatt monteringsrekkefølge vises på figuren 
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Betongdekket i hvert bruspenn skal støpes fra felt til støtte. Det kan etableres med å bruke 
forskalingsvogn (lengde lik ca. 20m) som flyttes fra en støpeseksjon til neste. 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-19: Forskalingsvogn for etablering av betongdekke 

 

Framdrift og avhengigheter 

Tilkomst til Ramberg, Smørberg og sjøen vil trolig skje på samme måte for samvirke og hengebru. 
Imidlertid vil arbeidet i sjøen være mer omfattende for samvirkebrua enn for hengebrua. Tilsvarende vil 
aktivitet og arealbehov på land være mer omfattende for hengebrua.  

Nødvendig arealinngrep vil derfor bli noe forskjellig avhengig av om det blir hengebru eller samvirkebru 
som skal utføres.  

Det vil også for samvirkebrua være behov for riggplass på begge sider av fjorden. Se rapporten om 
anleggsgjennomføring for ytterligere informasjon. 

Innløsing av boliger 

Det vil ikke være behov for innløsing av bygninger for utførelse av permanente konstruksjoner for 
samvirkebru. 

6.11 Kostnadsreduserende tiltak 

Under forutsetning av at størrelse på skip som trafikkerer Tønsberg havn kan reduseres til mindre båter, 
kan seilingshøyden under brua reduseres fra dagens høyde som er 40m. I dette tilfellet vil høyden av 
veien senkes langs brua. Dette ville medføre en besparelse på betongmengde i søylene (pga. en 
reduksjon av både høyde og tverrsnitt), og til mindre krefter til pelene. 

Muligheten for forenkling/redusering av breddeutvidelsen mot Rambergstunnelen ville også medføre en 
besparelse i kostnaden. Det kan være verdt å undersøke en løsning med 1 eller 2 tunneler (der hver 
tunnel inneholder flere kjørebaner) istedenfor dagens løsning med 3 separate tunneler, en for hver kjøre- 
eller G/S-bane. Det nevnte alternativet ville gi mulighet for en tettere plassering av banene, og derfor en 
reduksjon av breddeutvidelsen. I dette tilfellet må det sjekkes om bergoverdekning over tunnelene gir 
mulighet for denne typen justering. 
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6.12 Videre tiltak og utredninger 

Den største usikkerheten knyttet til utredning av samvirkebrua er knyttet til manglende 
grunnundersøkelser i fjorden. Det er ikke mulig å fastlegge bergkoter langs veglinja i deler av fjorden. 
Det er også svært lite grunnlag utenfor linja, så bergets fall på tvers av linja kan ikke bestemmes. 

Det er imidlertid klart fra de bergkoter som foreligger at pelegruppene ikke kan plasseres i et område 
nærmest land hverken på øst eller vestsiden av fjorden. Dette sammen med kravet om seilingsbredde 
80m og dermed spennvidder minst 110m i største spenn gjør derfor at det er krevende å oppnå en god 
oppdeling av spenn. Ytterligere områder uegnet for peling kan derfor få store økonomiske konsekvenser. 

Sikring mot støt fra skip utføres normalt ved nødvendig økning av kapasiteten av fundamenter. Det er 
også utført på denne måten her for akse 2, 3 og 4. En alternativ løsning vil være skjerming. Det er 
imidlertid vurdert at det vil være vanskelig å oppnå tilstrekkelig beskyttelse ved skjerming. 
Skjermingstiltakene vil i så fall bli svært omfattende og store, og følgelig også kostnadskrevende (se kap. 
6.8). Man kan også tenke seg løsninger som tar opp deler av energien i støtlasten som for eksempel 
deformerbare soner eller flytende enheter som drar med seg vannmasser når de blir akselerert. Det er få 
eksempel på dette noe sted i verden, og utforming av slike tiltak vil følgelig bære preg av fou arbeid. 
Dette arbeidet er derfor vurdert å ligge utenfor rammen for dette forprosjektet. En slik utredning kan 
eventuelt utføres på et senere tidspunkt. 
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