Storfjordbrua – Oppsummering pr. september 2010
Undertegnede har i forbindelse med forberedelse av presentasjonen til møte på Stranda den 14.09.2010
gjennomgått det materiale som Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS har produsert for Storfjordsambandet i
2007 og 2008. På oppfordring fra Kjetil Kvammen har jeg så etter møtet laget en liten oppsummering
av status pr. september 2010. Mitt utgangspunkt er at jeg kjenner prosjektet godt fra de tidligere
utredninger jeg var ansvarlig for i 1999 og 2001 (rørbru og flytebru), men jeg har ikke deltatt direkte i
de arbeider som ble utført i 2007 og 2008 (høybru).
Aas-Jakobsen har gjennomført en relativt detaljert skisseprosjekt for en høybru over Storfjorden og vår
konklusjon er at bygging av en slik bru med det presenterte konsept ubetinget er mulig. Imidlertid
påpeker vi også at dette er en grensesprengende bru og at man må flytte noen grensesteiner for å få
gjennomført prosjektet. Den viste løsning er etter vår oppfatning imidlertid utredet relativt nøye og det
teoretiske fundamentet for disse utredningene er relativt omfattende.
Om man så ser dette prosjektet i sammenheng med andre utredninger både i Norge og internasjonalt så
er det ingen grunn til å si at det ikke vil være mulig å krysse 2300 m med en hengebru. Det er relativt
stor enighet både i det norske hengebrumiljø og i relevant internasjonalt miljø at kryssinger over 3000
m er mulig med en hengebru.
Vi har vurdert 3 tekniske løsninger og ut fra en ren kostnadsvurdering ut fra medgåtte mengder finner
vi at:
 Brusymfoni – dyrest løsning
 Konvensjonell hengebru, enkel brukasse – billigst løsning
 Modifisert brusymfoni – vil ligge mellom disse
Konvensjonell hengebru med en tradisjonell ”norsk” kasse vil imidlertid ikke være stabil for
spennvidder som denne. En ren oppskalering av Hardangerbruløsningen vil derfor ikke være mulig.Vi
har derfor valgt å modifisere vårt opprinnelige symfoni-konsept ut fra de kommentarer/ innvendinger
som har kommet til på veien. Den modifiserte utgaven skulle også byggeteknisk være enklere å prise
(dvs. billigere).
Mener at vi for den presenterte brua har relativt nøyaktig mengdeestimat. Pris på slike bruer er
imidlertid vanskelig å estimere ut fra det kostnadselement som entreprenørens risiko vurdering
representerer. Dette er et element en enkelte entreprenør vurderer størrelsen på bl.a. relatert til den
aktuelle markedssituasjon når dette kommer ut på anbud (ref. det store sprik i anbudspriser på
Hardangerbrua).
Jeg estimerte i presentasjonen en prisøkning på 6.8 % fra 2008 fram til nå, basert på SSBs
Byggekostnadsindeks for veganlegg. Om man vurderer dette mer spesielt for denne brua så vil
prisøkningen akkurat nå etter vår oppfatning være marginal i forhold til de presenterte tallene siden
dette markedet (stålarbeider hengebru) nå er slik at enhetsprisene i utgangspunktet synes å ha stagnert.
Men denne brua skal jo ikke ut på anbud neste måned så dette er kanskje ikke av så veldig stor
betydning.
Det som eventuelt kunne være en ide var å gjennomføre et arbeid med en oppdatering av prisen når de
detaljerte tallene fra Hardangerbrua er tilgjengelig.
Med vennlig hilsen
Rolf Magne Larssen
Dr. ing.

