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ORIENTERING 
Notatet omhandler forprosjekt (trinn 2) for ny Rolvsøysund bru. Brua er en del av ny fv. 109 og vil krysse Visterflo ved 
Rolvsøysund på kommunegrensen mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Statens vegvesen har med grunnlag i utarbeidet 
skisseprosjekt gitt Multiconsult i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for ny Rolvsøysund bru, alternativ 4 fra 
skisseprosjektet. Geoteknisk rapport inngår i oppdraget.   
Brukonstruksjonen er en 4-spenns pelefundamentert stålkasse bjelkebru. 
Forprosjektet omfatter overslagsberegninger, geotekniske beregninger, enkel 3D-modell, oversiktstegning, kalkyle 
med mengder og kostnader. 
Det henvises spesielt til notatet «Ny Rolvsøysund bru, Skisseprosjekt som grunnlag for forprosjekt» [1] utarbeidet av 
Multiconsult i 2017. 
Multiconsult anbefaler videre grunnundersøkelser og prøvepeling, og et nærmere studie av byggemetoder med 
anleggsteknisk gjennomføring. 
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1 Sammendrag 
Det er utarbeidet forprosjekt for ny Rolvsøysund bru. Denne rapporten omhandler bakgrunn for valgt 
konstruksjonsløsning; en pelefundamentert stålkassebru i fire spenn. Se vedlagt oversiktstegning 
K30-40, vedlegg 1. 

Det er utført grunnundersøkelser og utarbeidet egen geoteknisk rapport. Grunnforholdene er svært 
krevende på brustedet, med stedvis kvikkleire og dybde til berg varierende fra 10 m til over 130 m.  
Sammendraget er vist i kapittel 5. 

Multiconsult anbefaler vertikale borede spissbærende utstøpte stålrørpeler ø1220x22 mm til berg i 
akse 1-3.  I akse 4 og 5 anbefales vertikale, rammede friksjonspeler med samme dimensjon opptil 70-
80 m rørlengde, armert og utstøpt øvre 20 m. 

Rapporten gir en kort teknisk beskrivelse og diskusjoner for valg av fundamenteringsløsninger, 
beskrivelse av etablert geotekniske- og strukturmodeller for overordnet analyse, og 
dimensjonskontroll. Sammen med erfaringstall og enkle håndberegninger danner disse grunnlag for 
vedlagt kostnadskalkyle basert på mengder og enhetspriser. 

Det er valgt å fokusere på fundamenteringsløsninger, og mulige byggemetoder med teknisk 
anleggsgjennomføring. 

Strukturanalysen viser at antatte platedimensjoner i stålkassen gir akseptable globale spenninger i 
stålkassen. 

Multiconsult anbefaler utvidet program for grunnundersøkelser og prøvepeling, og en videre studie 
av byggemetoder med anleggsteknisk gjennomføring. Det er registrert tendens til oppløft i lager i 
akse 1, grunnet det korte endespennet i akse 1 til akse 2. Dette er løsbart, men krever noen tiltak 
som må løses i et ev. detaljprosjekt. 

Entreprisekostnaden er estimert til 237,7 MNOK. Se vedlegg 2 og forutsetninger. 

Største usikkerheter i denne kostnaden er vurdert å være markedsutvikling av stålpriser og 
installasjon av friksjonspeler med lengde 70-80 m i akse 4 og akse 5. 
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2 Innledning 

2.1 Orientering 
Multiconsult har sammen med Nuno Arkitekter AS gjennomført forprosjekt for Rolvsøysund bru. 
Gjennom møter med oppdragsgiver Statens vegvesens prosjektledelse og fagansvarlige er det søkt å 
finne tverrfaglige gode løsninger for ny Rolvsøysund bru. Med skisseprosjektet [1] som grunnlag ble 
Multiconsult gitt i oppgave å lage forprosjekt for en fire spenns stålkassebru, benevnt alternativ 4. 

2.2 Brustedet 

 
Figur 2-1: Kartutsnitt Rolvsøysund. Rolvsøy i vest, Greåker i øst. Hentet fra kommunekart Fredrikstad (2014). Ny 
bru plasseres nord for eksisterende vegbru. 

Et hovedmål har vært å finne et brukonsept som tilpasser seg stedet og de tre eksisterende 
brukonstruksjoner. -Et aktuelt linjealternativ for ny høyhastighetsbane i Bane NORs InterCity-
prosjekt, krysser med en stor bru rett sør for og over eksisterende jernbanebru. 

I tillegg er fundamentering av ny bru teknisk krevende, med utfordrende grunnforhold og store 
dybder til berg. 

  



126531 Fv. 109 Rolvsøysund bru multiconsult.no
Forprosjekt Rolvsøysund bru 3 Landskap og arkitektur

 

126531-2-RIB-NOT-011 14. september 2018 / 01 Side 7 av 29 

3 Landskap og arkitektur 
Det vises til skisseprosjektrapport og utført arbeid av Nuno arkitekter, hvor vedlegg beskriver 
landskapstilpasninger og arkitektoniske kvaliteter ved stålkassealternativet. 

Formingsveileder for prosjektet angir føringer for landkar og bruer.  

Premisser for valg av bruløsning er satt i samarbeid med Svv. 

Sammenstillingsmatrisen i skisseprosjektrapporten for valg av brualternativer viste at stålkasse-
alternativet oppfyller Svv premisser for valg av ny bru, hva gjelder estetikk og landskapstilpasning. 

Premisser: 

1. Ny bru skal underordne seg stedet og skal ikke være estetisk dominerende i landskapet. 

2. En bru, ikke to parallelle bruer.   

3. Møte mellom bru og terreng skal tilpasses på en slik måte at brua møter landskapet på en «lett 
måte» ved å bearbeide forhold mellom konstruksjonstykkelsen og rommet under. 

Mål for ny bru: 

- Bruas utforming og omgivelsene den befinner seg i må stemme overens. Brua sammen med 
eksisterende vegbru skal gi en god opplevelse for alle som ferdes i området.  

- Vurderingskriterier:  

o I hvilken grad harmonerer ny bruoverbygning med eksisterende vegbruoverbygning? 
Oppnås en estetisk god helhetsløsning? 

o I hvilken grad harmonerer forholdet mellom tverrsnittshøyden på brua og frihøyden over 
vann? Virker brua massiv og tung? 

o I hvilken grad harmonerer forholdet mellom tverrsnittshøyden på brua og frihøyden over 
vegene? Virker brua massiv og tung? 

o I hvilken grad, sett på avstand fra land, oppfattes rommet under brua som åpent (ikke en 
vegg av pilarer)? 

- Økonomisk forsvarlig løsning totalt sett (bygge-, drifts-, og vedlikeholdskostnader). 

- Anleggsgjennomføring – teknisk og HMS-messig forsvarlig anleggsgjennomføring. 
Vurderingskriterier: 

o I hvilken grad er anleggsgjennomføringen teknisk krevende? 

o I hvilken grad er anleggsgjennomføringen HMS-utfordrende? 
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4 Grunnlagsmateriale 

4.1 Regulering- og planstatus 
Statens vegvesen utarbeider detalj- og reguleringsplan for fv. 109 fra Råbekken i Fredrikstad til Alvim 
i Sarpsborg. Kommunegrensa går i Rolvsøysund. I Fredrikstad foreligger detalj- og reguleringsplan 
klar til utsendelse til offentlig ettersyn. I Sarpsborg er det prosjektert frem til 80 % detaljplan per mai 
2018. 

4.2 Tegningsgrunnlag veg 
Vegmodell er hentet fra geometrifiler utarbeidet av Multiconsult i Novapoint 20.00. Linje over 
Rolvsøysund er låst og Novapoint brumodul i AutoCad 2016 er benyttet for uttegning av 
brutverrsnitt. Se Figur 4-1. 

 
Figur 4-1: Plantegning som viser plassering av Rolvsøysund bru. Fremtidig G/S-løsning er vist med blått. 

4.3 Vegklasse og årsdøgntrafikk 
Dimensjoneringsklasse er H6, firefelts veg med midtdeler og skiltet hastighet 60 km/t.  ÅDT > 12000. 
Det er politisk vedtatt at trafikkveksten på strekningen de nærmeste årene skal tas med 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. ÅDT-tall som grunnlag for dimensjonering er ikke fremskrevet i tid, 
og er med det fastsatt til om lag 25 000. 
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4.4 Føringsbredde 
Brua planlegges for to åpne felt + to kollektiv-/sambruksfelt. Bredde på åpne felt er utvidet til 3,5 m 
av hensyn til krav fra høringsutgave for ny håndbok N100. Bredde på kollektiv-/sambruksfelt er 
utvidet til 3,5 m. Generelt er vegens totalbredde videreført over brua, iht. N400 4.1.1 og N100 E.9, 
med en føringsbredde på 18,0 m. Inndelingen av vegarealet er vist i Figur 4-2. 

 
Figur 4-2: Typisk tverrsnitt (oversiktstegning). 

4.5 Vannføring og isforhold 
Påvirkning av vannstrømning på fundamentene fra flom og tidevann er ikke hensyntatt i 
forprosjektet. Dette kan vurderes i en senere fase, men vil erfaringsmessig bare ha betydning for 
eventuell erosjon rundt pelehoder.  

Det er utført en foreløpig forenklet vurdering av størrelsen på is-påvirkningen. Denne er medtatt i 
utførte analyser. Islaster vil ikke være dominerende for det foreliggende brukonsept med pelehoder 
senket under elvebunn. 



126531 Fv. 109 Rolvsøysund bru multiconsult.no
Forprosjekt Rolvsøysund bru 4 Grunnlagsmateriale

 

126531-2-RIB-NOT-011 14. september 2018 / 01 Side 10 av 29 

4.6 Adkomst til brustedet 

 
Figur 4-3: Kart over brustedet (Kartverket/www.norgeskart.no). 

Kartutsnittet over viser nærområdet til brustedet med eksisterende bruer, vegnett og jernbanelinje 
lengst syd i sundet. Adkomst og transport inn til brustedet er mulig på land og fra elv med de 
begrensinger eksisterende bruer gir for lektertransport av større bruelementer til ny brulinje i nord 
for samtlige bruer.  Det er flere kaier i nærområdet, men kapasitet og tilgjengelighet, sammen med 
vanndybder ved utløpet av Visterflo, må undersøkes nærmere dersom transport med lekter opp 
Glomma blir aktuelt. Generelt er adkomsten god med de begrensninger vegnettet og jernbanen gir 
for transport av større elementer. 

  



126531 Fv. 109 Rolvsøysund bru multiconsult.no
Forprosjekt Rolvsøysund bru 5 Fundamenteringsløsninger

 

126531-2-RIB-NOT-011 14. september 2018 / 01 Side 11 av 29 

5 Fundamenteringsløsninger 

5.1 Utførte grunnundersøkelser 
Multiconsult har utført grunnundersøkelser langs planlagt vegtrasé. Det har tidligere også blitt utført 
grunnundersøkelser i forbindelse med InterCity-prosjektet i regi av Bane NOR. Disse borehullene, 
med dybder til berg, er markert på borplaner som «SS-». Statens vegvesen har også utført 
grunnundersøkelser for et tidligere traséalternativ for fv. 109 [3]. 

Multiconsult har utarbeidet en ren datarapport basert på utførte grunnundersøkelser, 
laboratorieforsøk og sammenstilling av tidligere grunnundersøkelser i området [3]. 

Grunnundersøkelser 
Det er i tidsrommet april 2015 til juni 2017 utført en rekke grunnundersøkelser i forbindelse med 
reguleringsplanen. Det ble også utført supplerende grunnundersøkelser i februar 2018, med blant 
annet opptak av prøveserie i planlagt veglinje på Greåker-siden.  Borepunktene er satt ut eller målt 
inn av Multiconsult, og det er utført boringer i ny trasé for ny vegbru over Rolvsøysund langs fv. 109 
med borerigg, samt boringer i Rolvsøysund med borebåt.  

Grunnundersøkelsene har bestått av: 

• Totalsonderinger. 
• CPTU-sonderinger. 
• Opptak av prøveserier. 

Laboratorieundersøkelsene er utført i Multiconsults laboratorium og Statens vegvesens 
laboratorium, og har bestått av: 

• Rutineundersøkelser for alle prøvesylindre og enkel klassifisering av poseprøver. 
• Kornfordeling, ødometerforsøk, treaksialforsøk, innblandingsforsøk med sement og 

multisement, bestemmelse av konsistensgrenser. 

Det vises for øvrig til 126531-04-RIG-RAP-001 «Geoteknisk datarapport Rolvsøysund» [3]. 

Grunnforhold 
Dybder til berg 

Generelt varierer grunnforholdene fra områder med berg i dagen til områder med bløt leire og til 
dels store dybder til berg. I og langs Visterflo er det løsmasser bestående av både leire, silt, 
sprøbruddmateriale og kvikkleire.  

Det er berg i dagen nord for fv. 109 på Greåker-siden, mens boringene i selve sundet viser dybder til 
berg fra 10 – 93 meter. De største dybdene finnes mellom nåværende fv. 109, gangbroen, og nordøst 
for planlagt ny vegbru over Rolvsøysund. På Greåker-siden er det store dybder til berg, opp mot 128 
meter, langs elvekanten sør for eksisterende gangbru. Flere av boringene er avsluttet dypere enn 100 
meter uten at berg er påtruffet. 

 Dybder til berg varierer dermed fra 9 – 130 meter i forbindelse med ny vegbru. 

Løsmasser i Visterflo/Rolvsøysund 

Løsmassene i selve sundet består av sand, silt og siltig leire, stedvis humusholdig med rester av 
planter og skjell. Massene blir tydelig mer finkornet med dybden.  

Leirmassene har et vanninnhold på ca. 20 – 45 %, noe som indikerer at massene er middels til meget 
kompressible. Plastisitetsindeksen IP er på ca. 10 %. 
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Løsmasser på Rolvsøy-siden 

På Rolvsøy-siden er det leirig silt og siltig bløt leire. På partier viser laboratorieundersøkelsene 
omrørt skjærstyrke lavere enn 0,5 kPa og høy sensitivitet. Løsmassene kan dermed karakteriseres 
som kvikk.  

Leire- og siltmassene har et vanninnhold på ca. 30 %, noe som indikerer at massene er middels 
kompressible, hvilket bekreftes av ødometerforsøkene. På denne siden av ny vegbru er  
IP = 30 – 40 %. 

Løsmasser på Greåker-siden 

På Greåker-siden langs trasé for ny vegbru over Rolvsøysund er det middels fast lagrede løsmasser, i 
hovedsak leirig silt. På store partier viser de omrørte konusverdiene en udrenert skjærfasthet lavere 
enn 2,0 kPa og høy sensitivitet, det vil si at siltmassene flere steder defineres som et 
sprøbruddsmateriale.  

Siltmassene har et vanninnhold på ca. 30 - 40 %, noe som indikerer at massene er middels til meget 
kompressible, hvilket bekreftes av ødometerforsøkene. Disse løsmassene er svært lavplastiske, med 
IP ned mot 4 – 7 %. 

Grunnvannstand 

Det er ikke satt ned piezometere for nøyaktig måling av poretrykk/grunnvannstand. Trolig står 
grunnvannstanden i høyde med vannstanden i Visterflo, ca. kote +0.00 m. 

Det vil være variasjoner i grunnvannstanden avhengig av nedbørsforhold og årstid. 
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5.2 Vurderte alternativer og valgte peleløsninger 
I forprosjektet er flere alternative pelekonsept vurdert, deriblant rammede betongpeler, borede 
stålkjernepeler og rammede/borede stålrørspeler. Multiconsult har utarbeidet et eget notat, 126531-
04-RIG-NOT-008 «Anbefaling av pelekonsept for ny Rolvsøysundet bru» med argumentasjon for valg 
av pelekonsept [4]. 

Basert på vurderingene av de ulike pelekonseptene i ovennevnte notat, anbefales det å 
pelefundamentere ny vegbru med: 

• Akse 1-3: 6 stk. utstøpte vertikale spissbærende stålrørspeler boret ned i berg. 
• Akse 4-5: 12 stk. rammede åpne vertikale stålrørspeler ned på friksjon. 

 
Figur 5-1: Pelegeometri akse 1-3. 

 
Figur 5-2: Pelegeometri akse 4-5. 

Det er vurdert hensiktsmessig å velge et pelekonsept der en kan benytte samme peletype i alle akser 
av ny vegbru. Med dybder til berg varierende fra 9 – 130 meter er det hensiktsmessig med 2 ulike 
metoder for lastoverføring: Akse 1-3 med bergdybder 9 – 45 meter føres ned i berg, mens akse 4-5 
med bergdybder 100 – 130 meter fundamenteres med svevende friksjonspeler. 
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I forprosjektet er det forutsatt følgende pelelengder: 

• Akse 1-3: Spissbærende peler til berg, pelelengder 9 – 45 meter avhengig av dybde til berg. 
• Akse 4-5: Svevende friksjonspeler, pelelengder 70 – 80 meter. 

Følgende peledimensjoner forutsettes: 

• Ytre diameter stålrør: ø = 1220 mm. 
• Veggtykkelse: t = 22 mm. 

Dette pelekonseptet er vurdert som mest gunstig med tanke på at lokale forhold krever en skånsom 
installasjonsmetode. Dette gjelder spesielt for akse 1-3, hvor det er påvist kvikkleire, men også i akse 
4-5 hvor det er kort avstand til eksisterende vegbru. Borede spissbærende stålrørspeler til berg i akse 
1-3 vurderes som mest skånsomt med tanke på oppbygging av poreovertrykk, men samtidig som den 
mest robuste løsningen på vestsiden (Rolvsøy-siden) av brua der en kan nå berg. Det må kontrolleres 
at det utføres god innboring i berg, og at det utføres god tetting.  

Åpne rammede stålrørspeler i akse 4-5 vurderes som gunstig med tanke på lav massefortrengning, og 
stålrørspelene må rammes ettersom borede peler ikke har dokumentert bæring på friksjon. Plugging 
av stålrørspelen vil kunne gi betydelig massefortregning, og det må derfor påses at massene 
innvendig i rør graves ut. Generelt må det påses at pelearbeider i akse 4-5 ikke påfører 
deformasjoner og setninger på eksisterende vegbru. 

5.3 Pelekapasiteter og forventede setninger av fundamenter med friksjonspeler 
Det er beregnet pelekapasiteter for ulike peledimensjoner og pelelengder for de borede 
spissbærende stålrørspelene til berg i akse 1-3, samt for de rammede svevende friksjonspelene i akse 
4-5. For mer detaljerte beregninger vises det til 126531-04-RIG-NOT-010 «Geoteknisk 
oppsummeringsnotat Rolvsøysundet bru» [5]. 
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Akse 1-3: Borede spissbærende stålrørspeler til berg 

Tabell 5-1: Pelekapasiteter for borede spissbærende stålrørspeler til berg. 

 Ndi [kN] 

Peletype 
 

Dimensjon 
(mm) 

Lengde 
(m) 

Spissbærende stålrørspeler 
til berg 

Stålrørspel 
 

1016 
 

9 – 45 
Berg 

16 450 

Stålrørspel 1220 9 – 45 
Berg 

24 100 

Akse 4-5: Rammede svevende friksjonspeler 

Tabell 5-2: Pelekapasiteter inklusive tidseffekter 1 år (365 dager) etter ferdig poretrykksutjevning og 
rekonsolidering, dvs. en totaltid etter installasjon på mer enn ett år. 

 Ndi [kN] 

Peletype 
 

Dimensjon 
(mm) 

Lengde 
(m) 

Friksjon (svevende) 
IP = 12 % 

 
 
Stålrørspel 
 

 
 
1220 
 

50 
60 
70 
80 

2 556 
3 382 
4 324 
5 382 

 

Beregnede pelekapasiteter viser at de borede spissbærende stålrørspelene til berg har god 
pelekapasitet mellom 16 – 24 MN for peledimensjoner ø1016 – ø1220, og i detaljprosjekteringen kan 
det vurderes å benytte peledimensjon ø1016 for akse 1-3. 

For de rammede friksjonspelene i akse 4-5 viser beregnede pelekapasiteter å ligge mellom ca. 3,7 – 
4,6 MN for peledimensjon ø1220 og forventede pelelengder 70 – 80 meter, da uten tidseffekt. Under 
detaljprosjektering, når fremdriften for selve byggeperioden er nærmere bestemt, bør eventuelle 
tidseffekter inkluderes. Avhengig av poretrykksutjevning og rekonsolidering, kan forventede 
tidseffekter 1 år etter installasjon gi pelekapasiteter i størrelsesorden ca. 4,3 – 5,3 MN for de 
rammede friksjonspelene i akse 4-5. 

Setninger pelegruppe 
Det er utført setningsberegninger av den mest kritiske pelegruppen i akse 4. Det er estimert at 
setninger etter at pelehodet er ferdig etablert vil være i størrelsesorden 9 – 10 cm. Det vises til 
126531-04-RIG-NOT-010 «Geoteknisk oppsummeringsnotat Rolvsøysundet bru» [5] for mer detaljert 
beskrivelse av setningsoverslaget.  

5.4 Grunnlag for seismiske analyser 
Det er utført en seismisk vurdering av grunntype og responsspektrum som input til strukturanalysene 
[5]. For akse 4-5 vurderes grunntype «D» som gjeldene. 

Det er stedvis funnet kvikkleire på Rolvsøysund-siden som kan tilsi grunntype S2. Det anbefales 
dermed en grunnresponsanalyse i detaljprosjekteringen. Brukonstruksjonen plasseres i seismisk 
klasse «IV» 
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5.5 Utførte beregninger og usikkerheter 
Det er beregnet foreløpige pelekrefter i global strukturanalyse for alle bruakser, satt opp 
stivhetsmatriser henholdsvis for akse 1-3 med spissbærende peler til berg, samt akse 4-5 med 
svevende friksjonspeler. Disse pelekreftene er videre behandlet i den seismiske vurdering av 
grunntype og responsspektrum som input tilbake til strukturanalysen [5]. 

Beregnede pelekrefter for Rolvsøysund bru er basert på diagonale fjærstivheter og seismisk input fra 
RIG. Deretter har RIG utført beregninger av deformasjoner og utnyttelsesgrad i pelene ved bruk av 
programvaren «GeoSuite – Piles», på bakgrunn av oversendte pelekrefter. 

Det er utført setningsberegninger av den mest kritiske pelegruppen i akse 4. Det er vurdert hvilke 
totalsetninger som forventes, samt hvordan setningsforløpet for pelegruppen utarter seg. 

I tillegg er det utført vurderinger av rambarhet og rammeanalyser av friksjonspelene i akse 4-5, 
presentert i 126531-04-RIG-NOT-009 «Anbefalt prosedyre for prøvepeling – Fv. 109 Rolvsøysundet 
bru» [6]. 

For nærmere beskrivelser av utførte beregninger vises det til det geotekniske oppsummeringsnotatet 
[5]. 

Usikkerheter 
Følgende forhold vedrørende pelefundamentering er vurdert kritisk/usikkert i forbindelse med 
forprosjektet, og bør vurderes nærmere i forbindelse med byggeplan: 

• Geotekniske materialparametere for dybder > 35 meter.  
• Dybder til berg (få fjellkontrollboringer med sikker bergpåvisning). 
• Kan ikke utelukke naturlig poreovertrykk på vestsiden av ny vegbru. 
• Utfordringer tilknyttet utstøping, innboring i berg, og tetting av stålrørspeler i akse 1-3. 
• Utfordringer tilknyttet ramming, plugging, massefortrengning og utgraving av stålrørspeler i 

akse 4-5. 
• Utstøpingslengden av stålrørspelene, utnyttelse av selve stålrøret.  
• Tidseffekter, materialfaktorer, partialfaktorer, pelekapasiteter og bæring på friksjon i siltige, 

lavplastiske materialer. 
• Kort byggetid medfører kortere konsolideringstid av materialene, og dermed også lavere 

tidseffekter med tanke på pelekapasiteter. 
• Rambarhet i siltige materialer for 80 meter lange stålrørspeler. 
• Seismisk grunntype og responsspektrum ved forekomst av kvikkleire. 
• Setninger for pelegruppe med tanke på pelelengde, utstøpingslengde, setningsgivende last, 

vekt av pel, vekt av pelehode + søyler, og oppdriftskrefter.  

5.6 Anbefaling av prøvepeling og videre grunnundersøkelser 
Det anbefales å utføre prøvepelinger for nye Rolvsøysundet bru for å dokumentere bæreevne og 
tidseffekter for pelekapasitetene som kan oppnås for de svevende friksjonspelene i akse 4-5.  

Notat 126531-04-RIG-NOT-009 «Anbefalt prosedyre for prøvepeling – Fv. 109 Rolvsøysundet bru» 
omhandler argumentasjon for anbefalt prosedyre for prøvepeling i forbindelse med ny vegbru over 
Rolvsøysundet [6].  

Det anbefales å utføre både statisk prøvebelastning og dynamiske PDA-målinger for å dokumentere 
bæreevne og tidseffekter. I tillegg vil prøvepeling gi verdifull informasjon vedrørende rambarhet i 
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siltig materiale. For siltig materiale med lav plastisitet finnes det lite erfaringsverdier, og en forventer 
bedre kapasitet og høyere tidseffekt enn angitt for leire med tilsvarende plastisitet. 

For Rolvsøysundet bru er det ingen prøveserier dypere enn 35 meter under terreng. Det anbefales å 
se på muligheter for å utføre dypere prøvetaking i forkant av en eventuell prøvepeling, for blant 
annet å kunne fastsette setningsparametere som f.eks. modultallet m. Multiconsult anbefaler at det 
tas opp prøveserier for dybder > 35 meter dybde, og helst ned til 80 meter dybde, ettersom 
forventede pelelengder trolig blir opp mot 80 meter. 

Det vises til 126531-04-RIG-NOT-009 «Anbefalt prosedyre for prøvepeling – Fv. 109 Rolvsøysundet 
bru» for nærmere beskrivelser av hvordan den supplerende grunnundersøkelsen kan utføres [6]. 

6 Prosjekteringsforutsetninger 
Brua prosjekteres iht. gjeldende håndbøker og Eurokoder. De mest relevante er listet i 
referanselisten i kap. 0. 

Øvrige prosjektspesifikke forutsetninger er oppgitt underveis i denne forprosjektsrapporten, i 
skisseprosjektrapporten [1] eller i premissnotat for prosjektet [2]. 

Minste frihøyde for brua for valgt tverrsnitt er ca. 5,4 m i område over Greåkerveien (ny veigeometri) 
mot akse 5. Frihøyder til dagens vegoverflater under bru er vist på tegning K30-40, jf. vedlegg 1. 

Brua krysser Visterflo. Høyeste- og laveste astronomiske tidevann (HAT,LAT) er tilsvarende 
Fredrikstad, det vil si på kote +0,290 m og -0,360 m henholdsvis (www.kartverket.no/sehavniva). 
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7 Beskrivelse av brukonstruksjonen 

 
Figur 7-1: 3D ISO av fagmodell. 

Generelt 
Vedlagte oversiktstegning av brua viser en 4 spenns ortotrop lukket stålkasse med spennvidder fra 
akse 1 henholdsvis 45 m + 75 m + 100 m + 80 m, samlet lengde 300 m eks. landkar. Total 
føringsbredde 18 m mellom ytterrekkverkene. Total brubredde ca. 19 m med 4 kjørefelt.  

Brua fundamenteres på vertikale spissbærende peler til berg i akse 1 til akse 3, og friksjonspeler i 
akse 4 og 5. Det henvises til kap. 0. Fundamenter i akse 3 og 4 er plassert i elva nær land.  

Brua fastholdes i akse 1 og med brufuge i akse 5. Lager i alle akser, skivesøyler og tradisjonelle 
landkar med fugerom i akse 5. Søyler og landkar utføres i plasstøpt betong. 

 
Figur 7-2: 3D-illustrasjon. Sett fra dagens vegbru på Greåker-siden mot nordvest. 

Brua har en konstant horisontalradius på R = 700 m og tverrfall 5 %. 
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Teknisk vil det være fordelaktig med en lett stål bru med lange spenn for eksisterende grunnforhold, 
presset byggehøyde og muligheter for å redusere antall fundamenter i elven. Estetiske kvaliteter for 
dette alternativet ble i skisseprosjektet fremhevet og vektlagt. 

 

 
Figur 7-3: 3D-illustrasjon. Sett fra Rolvsøy-siden mot sydøst. 

7.1 Peler og pelehoder 

  
Figur 7-4: 3D-illustrasjon av akse 3 Figur 7-5: Venstre side: Oppriss i tverretning bru. Høyre side: 

Oppriss i lengderetning bru 

Det er i forprosjektet valgt å benytte samme peledimensjon stålrør ø1220x22 mm i alle akser. Peler 
til berg i akse 1 til akse 3 forutsettes utstøpt i full lengde, og friksjonspeler i akse 4 og 5 er utstøpt i 
øvre ca. 20 m. Friksjonspeler med en antatt lengde opptil 70-80 m. Borede peler i akse 1-3, og 
rammede peler i akse 4 og 5. 

For godstykkelse 22 mm og en forventet korrosjon på 5mm over en 100 års periode, bør begrenset 
utstøpning i pelens øvre 20 m være akseptabelt. 
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Pelehoder/fundamenter er valgt med tykkelse 2,5 m. Disse etableres med overkant i terrengnivå og 
elvebunn, men med nødvendig masseoverdekning for ev. plastring, tilsåing av gress mv. Spunt rundt 
hvert pelehode er tenkt benyttet som forskaling og ev. erosjonssikring. 

Dimensjon pelehode akse 2 og 3 med 6 peler; B x L x T = 11 m x 18 m x 2,5 m 

Dimensjon pelehode akse 4 med 12 peler; B x L x T = 15 m x 20 m x 2,5 m 

Landkar fundamenter tilpasses 6 peler i akse 1 og 12 peler i akse 5, med tilnærmet samme dimensjon 
som angitt over. 

7.2 Søyler 
Det er valgt å benytte tradisjonelle skivesøyler i akse 2 til akse 4.  Massive betongskiver med 
dimensjon 6 m x 1,2 m. Søylene har en bredde utvidelse mot stålkassen, som gir nødvendig plass og 
avstand mellom lager. Det avsettes plass for jekking av brua for utskifting av lager og kompensasjon 
for differansesetninger. Endelig detaljert form er ikke valgt. Det vises til skisseprosjekt for øvrige 
alternativer. 

Det er valgt å benytte skivesøyler i akse 2 til akse 4.  Søylene er avrundede betongskiver med 
dimensjon 6 m x 1,2 m. Søylene har en breddeutvidelse mot stålkassen, som gir nødvendig plass og 
avstand mellom lager. Det avsettes plass for jekking av brua for utskifting av lager og kompensasjon 
for differansesetninger. Endelig detaljert form er ikke valgt. Det vises til skisseprosjekt for øvrige 
alternativer. 

Fra et estetisk standpunkt anbefales én enkel søyle fremfor to. Grunnet i at konsollene på 
dobbeltsøyler er vanskelig å gi en god form. Nødvendig konsoll medfører at søylene oppfattes som 
visuelt støyende hvor søylene opptrer parvis. Valgte alternativer for enkeltsøyler viser at det er mulig 
å gi en god og helhetlig form med en utvidelse i toppen. 

Søyleplassering er valgt med tanke på optimalisert utnyttelse av brutverrsnitt, sikre maksimal fri 
bredde for seilingsløp og holde antall søyler i elva til et minimum. Søylene er tilpasset landkar på 
Greåker-siden og Solliveien (fv. 112) på Rolvsøy-siden. 

7.3 Landkar 
Tradisjonelle landkar, men med vertikale flater utføres med helning 3:1. Synlige flater forblendes 
med naturstein. 

Utvendig flate for stålkassens kantdrager utføres med tilsvarende helning 3:1, slik at de 
karakteristiske linjene fra landkarene beholdes. 

7.4 Lager og fuger 
Det benyttes en kombinasjon av standard faste- og bevegelige pottelager i alle akser. Største 
lagerkraft er i størrelsesorden 16 MN, som gir en lagerdimensjon 900 x 900 mm. 

Brufuge i akse 5 som lamellfuge, som skrus til stålkassen og støpes inn i landkar. Det settes av plass 
for fugerom under fugen i tråd med håndbok N400. Dette innebærer også system for vannhåndtering 
og drenering. Fugestøy ivaretas med landkarutformingen.  

7.5 Bruoverbygning 
Ortotrop stålkasse med høyde ca. 2,7 m og med platetykkelser 12-18 mm. Trapes-stivere i topp og T-
stivere i bunnplate med platetykkelser 8-16 mm. Tverrammer av fagverk med avstand ca. 4 m målt i 
broens lengderetning. -Det er i tillegg tenkt benyttet langsgående fagverk for å sikre effektiv 
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utnyttelse av platefelt, og for opptak av eventuelle reaksjoner for en byggemetode med framskyving 
av stålkassen. Langsgående skott vil uansett være nødvendig i et område ved oppleggsakser. 
Tilgjengelig område inne i bruoverbygningen anses å gi tilstrekkelig inspeksjonsmulighet. 

Ordinær stålkvalitet S355NL og S420NL iht. NS-EN 10025-3. Kantdragere vil være spesielt 
korrosjonsutsatte, og bør derfor utføres i rustfritt stål 1.4462 (Duplex) iht. NS-EN 10088, eller 
tilsvarende.  

7.6 Belegning og overflatebehandling 
Belegningsklasse A3-4 iht. håndbok R762. 80 mm asfalt (slitelag og bindlag) og fuktisolering. Planlagt 
belegningstykkelse er 100 mm totalt. 

Utvendige flater skal belegges med duplekssystem iht. System 1 i R762 85.3. Innvendige flater 
belegges med vedlikeholdssystem 3 iht. R762 88.37. De tre spesifiserte lagene med sinkrik primer 
kan erstattes med 2 x 90 μm. 

Det vil være mulig å tilføre farger til overflatebehandlingen. Fargen på brua bestemmes i det videre 
arbeid. Valg av lys farge innvendig er fordelaktig for fremtidig visuell inspeksjon. 

7.7 Rekkverk og støyskjerming 
Standard kjøresterkt rekkverk med styrkeklasse H2 iht. håndbok N101. Fortrinnsvis anbefales det å 
benytte tilsvarende rekkverkstyper som for nye fv. 109 for øvrig, men i det videre arbeid bør det tas 
stilling til om brua skal gis spesielle uttrykk. Rekkverket vil for de kjørende være det fremste visuelle 
inntrykket som brua vil gi.  

Støyskjerming i glass med høyde 1,2 m etableres mot nord og tilknyttes støyskjerm på landsiden ved 
Greåker.  

7.8 Vegbelysning og lyssetting 
Standard, midtstilte veglys er bestemt av estetiske og økonomiske hensyn, for å redusere antall 
lysmaster. 

Eventuell lyssetting kan vurderes i en senere fase.  
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8 Byggemetoder og anleggsgjennomføring 

Generelt 
Det vises til skisseprosjektet hvor ulike byggemetoder er vurdert. En rasjonell fremstilling, frakt, 
sammenstilling av stålelementer og montasje av stålkassen på brustedet er avgjørende for et 
vellykket byggeprosjekt.  

Seksjonsinndeling, frakt og montasje bør bestemmes i samarbeid med prosjekterende og utførende. 

Valg av gode løsninger for pelearbeider og etablering av pelehoder spesielt i vann er også en 
avgjørende aktivitet. Det er flere mulige alternativer. 

Byggetiden er anslått til 2-2,5 år. 

Brua skal bygges over Visterflo, en om lag 150 m bred elv. Vanndybden varierer fra ca. 2-6 m. På hver 
side av elven er det utfordrende grunnforhold, som kan utelukke reis direkte fra terreng uten 
omfattende tiltak som grunnforsterkning eller hjelpepeler. På det høyeste ligger brubanen ca. 13 m 
over normalvannstand ved krysning av elva og avtar til 8-5 m over eksisterende terreng i øst og vest. 
For stålkassen er logistikk og metodikk for produksjon i fabrikk, frakt og montasje av stålet 
avgjørende for kvalitet og kostnad. Disse elementer vil kunne utgjøre ca. 20-40 % av stålkostnaden, 
og det bør søkes løsninger hvor krevende sveisearbeid og sammenstilling i størst mulig grad utføres i 
verksted, der også de klimatiske forholdene kan i større grad kontrolleres. Stålelementer som skal 
fraktes på veg, jernbane eller vannveier vil begrense hva som er mulig å ferdigstille i fabrikk. 

Samtlige akser forutsettes pelet. Pelerigg vil nødvendigvis plasseres på arbeidsplattform eller på 
utfylling lokalt ved aksene for de akser som befinner seg ute i elven. Det anbefales i det videre 
arbeidet å kartlegge tilkomst og grunnforhold for en større pelerigg på land for de pelede akser som 
er utenfor elveløpet. 

8.1 Fundamenter 
Pelearbeider og støp av pelehoder over vann, i akse 1, akse 2 og akse 5 er antatt enklere enn 
fundamenter i vann i akse 3 og akse 4 når adkomstveger er etablert, og anses som kjent teknikk.  

I akse 3 og akse 4 er en mulig løsning å etablere en adkomst for pelerigg på fylling eller bru, etablere 
spuntkasse, utføre pelearbeider og støpe pelehodet tørt. 

Alternativt kan pelearbeider utføres fra flåte. Prefabrikkert pelehode med armering og forskaling 
senkes fra flåte og pelehodet utføres som undervannsstøp. Samme teknikk er benyttet for Gulli bru. 

8.2 Bruoverbygning 
Framskyving hvor det benyttes hjelpetårn ved utskyvning anses som mest aktuelt. 

Frakt av ca. 5 m-seksjoner fra verksted som sammenstilles og sveises bak landkar akse 1. Det må 
avsettes et riggområde på ca. 150 m-200 m bak landkar i akse 1, hvor det etableres fabrikk for 
sammenstilling og sveising.  Elementvekt anslås fra ca. 35 t til 50 t. 

Med 300 m bru gir dette ca. 60 tverrskjøter. -Dette er kompliserte sveiseskjøter. Med god 
planlegging burde det være mulig å sveise 1-1,5 skjøt i uken, og varigheten anslås til ca. 12-14 mnd. 
Kanskje ned mot 8-10 mnd. hvis ønskelig. 

Det kan benyttes en lett lanseringsnese med lengde 20-25 m med vekt ca. 1,5 t/m ved framskyving. 
Bruk av mellomstøtter er ønskelig. Dette er et velkjent og sikkert alternativ for bygging. Som 
alternativ kan stålkassen understøttes med én eller flere pongtonger over vann. 
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Ved frakt av større elementer kan kassen deles på langs. 3 like bredder på ca. 6,33 m. Tiltak må 
påregnes for å opprettholde styrke og stivhet i denne fasen. Elementer med opptil 25-30 m lengde 
bør kunne fraktes på jernbane og/eller vei. Elementvekter anslås til ca. 60-70 t. To langsgående 
skjøter i bunnflens ansees som enkle og raske sveiseskjøter. Dette reduserer antall tverrskjøter til ca. 
10, og tilsynelatende betraktelig kortere sveiselengde på byggeplass. Varigheten av sveisearbeidet 
anslås til 6-10 mnd. 

Det kan fraktes større elementer på lekter opp Glomma. Utfordringen her er eksisterende bruer 
nedstrøms ny bru, ev. tilgjengelig kai for sluttransport på veg. Store elementer skal dessuten løftes 
på plass eller transporteres til landkar akse 1 for lansering. Det burde være mulig å dele kassen 
langsetter i to med elementlengder opptil 50 m. Dette gir ca. 6 tverrskjøter og en langsgående skjøt, 
men store element vekter. 

Det er flere teknisk mulige løsninger for produksjon, frakt og montasje. Kostnader vil variere 
betydelig. Frakt og montasje på vannveier bør bli undersøkt nærmere i det videre arbeidet. 

 
Figur 8-1: Lanseringsprinsipp med bruk av hjelpesøyler. 

9 Drift og vedlikehold 
Med god detaljering og tilrettelegging for inspeksjon og vedlikehold, vil korrosjonsskader som må 
forventes i bruas levetid kunne rehabiliteres. Det må forventes at overflatebehandlingen må fornyes i 
løpet av levetiden.  

10 Klimaregnskap 
Det er ikke utført klimaregnskap for denne brua. Generelt vil stålkonstruksjoner ikke være spesielt 
miljøvennlige sammenlignet med rene betong- eller trekonstruksjoner. 
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11 Strukturanalyser og dimensjonering 
Det er utført globale elementanalyser i programmet «SOFiSTiK 2018» for blant annet å gjøre 
overordnede vurderinger av fundamentreaksjoner, pelekrefter, stålkassespenninger, lagerkrefter og 
jordskjelv. 

Diagonale stivhetsmatriser beregnet i «Geosuite Piles» er implementert for alle 5 fundamentakser. 
Det er skilt på spissbærende peler i akse 1-3 og friksjonspeler i akse 4-5. Det er også til 
sammenligning gjort en beregning hvor pelene er inkludert i modellen og antatt innspent 6Ø ned i 
jorden. 

 
Figur 11-1: Oversikt analysemodeller 

Følgende lasteffekter er vurdert: 

• Egenvekt av stålkasse og påført egenvekt (sum = 117 kN/m) 
• Vertikal trafikklast LM1 (6 lastfelt, UDL-andel = 53.7 kN/m) 
• Bremsekrefter (langsgående 850 kN=2.8 kN/m, tverrsgående 213 kN) 
• Vind uten støyskjerm (med trafikk = 4.52 kN/m, uten trafikk 5.03 kN/m) – basert på basisvind 26 

m/s, middelvind 28.18 m/s, kastvind 42.05 m/s. 
• Temperatur uniform andel TN,exp=+46gr og TN,con=-41gr 
• Temperatur lineært variasjon over høyden dTh=14.8gr og dTc=14.6gr 
• Differansesetninger 50 mm i vilkårlige akser 
• Lagerfriksjon (antatt friksjonskoeffisient 0.04) 
• Jordskjelv (q=1.0, S=1.55 (type D), seismisk klasse IV, ag40Hz=0.55m/s2 => ag=0.88m/s2) 
• Is. Tilnærmet med 1MN påført i begge retninger i akse 3 og 4. 

Analysert tverrsnitt av stålkassa har følgende tverrsnittskonstanter: 

A [m2] M [tn/m] I-svak [m4] I-sterk [m4] I-t [m4] 
0.8253 6.48* 0.91 26.0 1.94 

 * Modellert vekt. Vekt av ustyr, tverrramme og øvrig tverravstivning kommer i tillegg 

I Figur 11-2 er største aksialspenning i ULS plottet for stålkassen: 
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Figur 11-2: Aksialspenning stålkasse bruddgrensetilstand. Rødt=trykk, blått=strekk. 

I Figur 11-3 er største nedadrettede vertikalforskyvning plottet i samme skala for fire viktige 
lasttilfeller: 

 
Figur 11-3: Vertikalforskyvning brubjelke. Svart=Egenvekt, blå=trafikk, grønn=setninger, rosa=temperatur. 

Maksimal nedbøyning fra trafikklast, wz = 280 mm, som gir L / wz = 100 / 0,28 = 357 som er 
akseptabelt. 
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I Figur 11-4 er bøyemoment om svak akse for brubjelken plottet i samme skala for 
bruddgrensetilstand: 

 
Figur 11-4: Bøyemoment brubjelke max/min. Bruddgrensetilstand. 

I Figur 11-5 er bøyemoment om svak akse for brubjelken plottet i samme skala for fire viktige 
lasttilfeller: 

 

 
Figur 11-5: Bøyemoment brubjelke max/min. Svart=Egenvekt, blå=trafikk, grønn=setninger, rosa=temperatur 
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I Figur 11-6, Figur 11-7 og Figur 11-8 er snittkrefter for ulike lasttilfeller for søylene plottet i samme 
skala: 

 
Figur 11-6: Søyler. Aksiallast Svart=Egenvekt, blå=trafikk, grønn=setninger, rosa=temperatur 

 
Figur 11-7: Søyler. Skjærkraft tverretning Svart=Jordskjelv, blå=trafikk, grønn=vind, rosa=is. 

 
Figur 11-8: Søyler. Skjærkraft tverretning Svart=Jordskjelv, blå=trafikk, grønn=lagerfriksjon, rosa=is. 
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12 Kostnadsestimat 
Kostnadstallene under er entreprisekostnader ekskl. mva. basert på prisnivå mai-2018. Grunnlaget 
for valgte enhetspriser er basert på enhetspriser for tilsvarende arbeider innhentet fra tilsvarende 
prosjekter. Det er gitt et påslag på 10 % for ikke-spesifiserte arbeider og generell usikkerhet. 
Forberedende tiltak og generelle kostnader er satt til 20 % av hovedprosess 8. 

Entreprisekostnaden er estimert til 237,7 MNOK. 

Kostnadene omfatter bl.a. ikke:  

• Grunnerverv, erstatninger, finansiering, prosjektering, gebyrer og byggherrekostnader. 
• Kostnader for prisstigning fra år 2018 fram til byggestart og i byggeperioden. 
• Kostnader for drift og vedlikehold. 
Kostnadsestimatet antas ha en nøyaktighet på +/- 10 %. 

Største usikkerheter i kostnadsestimatet er knyttet til markedsutvikling av stålpriser og installasjon av 
70-80 m lange rammede friksjonspeler i akse 4 og 5. 

For spesifiserte kostnader i henhold til prosesskoden se vedlegg. 

Prosjektkostnaden fremkommer da normalt som følger: 

Tabell 12-1: Sammenstilling av prosjektkostnad. 

 

  

Kostnads sammenstilling mill.kr
Entreprisekostnad (vedlegg) 237,7
Påslag MVA 25 % 59,4
Påslag bygggherrekostnader 18 % 42,8
Sum prosjektkostnad 339,9

Nøyaktighet forprosjekt nivå +-10%
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