
Tresfjordbrua | Foto: Statens vegvesen

04_SAMFERDSEL & INFRASTRUKTUR

Tresfjordbrua
E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen

Tresfjordbrua er en del av prosjektet E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen som skal 
forkorte reiselengden mellom Ålesund og Åndalsnes med 13 km. Selve fjordkryssingen består av 
ei bru som er 1290 m lang og ei sjøfylling som er ca 800 m lang og krysser Tresfjorden mellom 
Vikebukt og Remmem. Sjødybden i brutraseen er ned til maks ca -40 m.

Det ble utarbeidet forprosjekt med kostnadsoverslag for både et stålalternativ og to 
betongalternativer. Disse ble ført videre til tilbudsgrunnlag. På grunnlag av innhentete tilbud 
ble det avgjort at det ene betongalternativet skulle føres videre til byggeplan. Byggearbeidene 
startet opp i 2012 og ble avsluttet høsten 2015.

Multiconsult har hatt oppfølging av byggearbeidene i hele byggeperioden.

NØKKELTALL
Investering ca. 0,9
milliard NOK (2012)

PERIODE
2010 - 2015

BYGGHERRE
Statens vegvesen
Region midt

PROSJEKT
Tresfjordbrua

STED
Tresfjorden, Møre og
Romsdal

PROSJEKTTYPE
Forprosjekt, bygge-
plan og oppfølging i
byggetiden
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Nederst: Tresfjordbrua | Foto: Per T. Nilsen / Visualisering: Multiconsult
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VÅRE TJENESTER
• Oppdatert forprosjekt med
kostnadsoverslag for alternative
løsninger i stål og betong
• Fotoillustrasjoner
• Komplett byggeplan for
betongalternativ
• Oppfølging i byggetiden
• Bruplanlegging
• Prosjektering av ny bru
• Geoteknisk prosjektering
• Prosjektering av offshore
konstruksjoner
• Vedlikehold av bru
• Bygging og installasjon
• Risikovurdering

FAGDISIPLINER
• Arkitekt
• Konstruksjon
• Geoteknikk
• Prosjektledelse og
administrasjon
• Veg

LØSNING AV OPPDRAG
Spenninndelingen for det valgte alternativet:
L=50+5x60+90+160+90+10x60=1290 m. 
Seilingshøyden er 32 m og bredden på 
seilingsløpet er 60 m. Brua er fundamentert på 
stålkjernepeler i akse 0, 1 og 19, direkte-
fundamentert på berg i akse 2 og 3, på 
utstøpte stålrørspeler ø1200 i akse 4-6 og 
9-18, på senkekasse på berg i akse 7 og på
senkekasse på løsmasser i akse 8. Overbygning
sidespenn har et kassetverrsnitt med konstant
høyde 3.0m, mens fritt frembyggdelen har et
tverrsnitt som varierer fra 3.0 m til 9.0 m. Total
brubredde er 13.5 m med 2 kjørefelt a 4.5 m og 
g/s felt 3.0 m.

Sidespennene bygges feltvis med 
underliggende forskalingsvogn, mens fritt 
frembyggdelen bygges ved hjelp av vogner på 
hver utkrager.

www.multiconsult.no


