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Fergefri kryssing av  Moldefjorden!

Møreaksen AS tunnel + brukonsept eller!

TideTecs energiproduserende brukonsept?!

TideTec forslag 06.09.2011
av Arne og Per Kollandsrud



 
 

  

Side 2 

1" Innholdsfortegnelse 

2     Innholdsfortegnelse .......................................................................................  Side  2 

3" Sammendrag   .............................................................................…………..…    ”     3 

4"  Bakgrunn for dette notatet  .............................................................................    ”     4 
 

5"  Betong teknologien   ………………………......................………...………….. ..    ”     5 
 

6    Kort om energipotensialet    .............................................................................   ”     6 

7    TideTec bruforslag mellom Aukra og Tautra   ……...........................................   ”      7 
 

8    TideTec bruforslag mellom Tautra og fastlandet TideTecs bruforslag  ………..   ”      8 

 

9    TideTec buforslag 

 

   -     Otrøya – Bollholmen  

    -      Bollholmen - Forholmen  

    -      Flatholmen  - Kjerringholmen 

    -      Kjerringholmen – Aukratangen 

    -      Flatholmen – Kuaholmen   …………………………………………………….    ”     9 

 
10   Videreføring gjennom OFU-kontrakt   ............................................................   “    10 

 
11    Konklusjon    ……………………………………………………………………..     ”     11 



3" Sammendrag 
 

Undersjøiske tunneler  har Norge etter hvert fått mange av. Likeledes fergeforbindelser.  
Likevel er det fortsatt mange uløste kommunikasjonsbehov. Det er derfor dannet en 
rekke lokale selskap som med bl. a. bompenger søker å løse disse behovene.  
 
Dype fjordkryssinger i tunnel er blitt kostbare, særlig etter innføring av  EU krav om 
slakkere inn- og utkjørsler og egne rømningsveier.  Det betyr i praksis 2 parallelle 
tunnelløp med tverrforbindelser.  Energiforbruk til lys, ventilasjon og utpumping av 
linntrengende saltvann  krever mye energi og vedlikehold.  
 

Energiproduserende bruer  er et forholdsvis nytt begrep i Norge. I 2006 gjennomførte 
TideTec  AS en studietur til Frankrike for å se på verdens største tidevannskraftverk i 
bruforbindelser, La Rance i Normandie. Representanter fra Statens Vegvesen og 
kraftselskap var invitert med. Konklusjonen etter besøket var enstemmig: 
 

     ”Dette måtte kunne bli noe for Norge!”.  

 

TideTec har arbeidet videre med energiproduserende bruer og hentet inspirasjon og  
kunnskaper om slike behov og løsninger  fra England, Nederland, Canada, Syd-Korea, 
Australia og Russland.  TideTec har patentert en dreibar turbin som utnytter tidevannet 
begge veier og som dermed øker energiproduksjonen med 30 – 50 % i forhold til dagens 
tradisjonelle turbiner. 
 

Samferdselsministeren har fått øynene opp for nye løsninger og har nedsatt en gruppe 
for å  utrede mulighetene for en fergefri  E39 fra Kristiansand til Trondheim. 
 
På Møre har en gruppe dannet Møreaksen, et aksjeselskap eid av  kommunene Aukra, 
Molde, Ålesund, Haram og Midsund kommuner og Møre og Romsdal Fylkeskommune.  
Møreaksens behov er et interessant case for TideTecs teknologi. 
 
Derfor foreslås et samarbeide i form av OFU-kontrakt for videre utvikling og belysning 
hva  denne teknologien kan gi av fornybar energi og andre samfunnsmessige gevinster,  
hva kostnadene og hva miljøpåvirkninger vil måtte bli av fordeler og ulemper i forhold til  
dagens fergeforbindelser og tunnelforslag.  
 
Dette notatet skisserer forslag til energiproduserende bruløsninger og finansiering av 
nødvendig utviklingsarbeide  for at kommunene og fylkeskommunale og statlige 
myndigheter skal kunne planlegge ferge- og tunnelfrie utbygginger med slik ny 
teknologi. 
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2" Bakgrunn for dette notatet: 

  

er et lokalt selskap stiftet for 
å  fremme fergefri kryssing 
av Moldefjorden med 
undersjøisk tunnel 

 
 
 
 
 
utvikler ny teknologi for 
prefabrikasjon av betong 
broseksjoner med en ny type 
patenterte turbiner som 
utnytter både bølgeenergi og 
tidevannsenergi.  

 
 

utvikler  

TideTec forslår en OFU-kontrakt (offentlig 
forsknings- og utviklingskontrakt) for videre 
utvikling og belysning av hva kryssing av  
Moldefjorden med slik ny teknologi kan gi. 

Side 4 



Side 5 

3     Betongteknologien: 
TideTec er et 13 år gammelt selskap som  
utvikler ny teknologi på energiproduserende 
bruer.   Pioner på tidevannsturbiner i bruer 
var La Rance kraftverket i Frankrike vist her. 
 
Franskmenne valgte imidlertid en meget tid- og kostnadskrevende og miljøfiendtlig 
byggemetode  med midlertidige  dammer på hver side og tørrlagt byggegrop. La Rance 
stå ferdig i 1967 og er fortsatt i drift. Årsproduksjonen er som et Alta-kraftverk. 
Energikostnadene her er i dag meget lave. 
 

    Her vises russiske forskeres tidevanns-
    kraftverk, Kislaya Guba,  på Kola.  

 
   De valgte en mer rasjonell byggemetode:  
   prefabrikkert betongstruktur i tørrdokk som så    
   ble fløtet på plass.  

 
   TideTec bygger videre på denne russiske 
   metode. Se tegningen under. 

 
 
 
TideTecs prinsipp er å planlegge og 
bygge  bruer og kraftverk  samtidig. 
 
På lokaliteter med liten tidevanns- 
forskjell, men mye bølger og der 
forholdene ellers ligger til rette 
for dette, utnyttes også bølger 
til kraftproduksjon på de samme 
turbinene. 
 
Dette gir grunnlag for kostnadseffektive 
energiproduserende bruer. 
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Turbinene er integrert i 
broelementene. 
Betongstrukturen samler 
tidevann fra et større tverrsnitt 
inn til et mindre tverrsnitt hvor 
vannet gis et visst spinn før det 
treffer turbinvingene.  
 
Det kone vannløpet på 
utløpssiden gir sugerørseffekt. 
 
Dermed kan relativt langsomme 
tidevannsstrømmer utnyttes.  

Axial, accellerating water 

stream towards th turbine

Drive shaft to generator

Axial, retarding water stream (draft tube)

Counter rotating water

relative turbine runner rotation

Visualization of the TT turbine dynamics

Saltstraumen innenfor Bodø er iflg. Wikipedia  ”Verdens kraftigste tidevannsstrøm”. Det 
skyldes de naturgitte forhold med  en form for ”kone inn- og utløp”  med stort magasin 
innenfor.  Midlere tidevannsforskjell i Bodø er 174 cm og i Kristiansund 134 cm. 
 
Under ellers like forhold får vi da:  (134 / 174)2  x 2 =  ca  1,2 ganger større 

energipotensiale i  bru / fjordkonseptet nedenfor enn i Saltstraumen.  
Dette skyldes antatt ca. 2 ganger større magasin på Møre enn innenfor 

Saltstraumen. 
 
 
 

Kort om tidevann energipotensialet 



 
 

 
 

 

 
   

bruforslag mellom Otrøy og Tautra 

Nordhordalandsbrua 

Sjødypet her peker mot  flytebru, dvs. 
kombinasjon skråstag seilløp som 
Nordhordalandsbrua har, men med  
prefabrikkerte betong flyteseksjoner 
i bue med turbiner i lavbrudelen. 
 
Samlet lengde ca 2 400 m, dvs. ca. 
 20 % lenger enn Nordhordalandsbrua. 

Oterøy 
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bruforslag mellom Tautra og fastlandet 

Steinfylling mellom  Futholmen og Tautra  (eventuelt prefabrikkert  betong- 
seksjon for rømningssikkert oppdrett med tidevannsdrevet vannpumping), 
bunnfast prefabrikkert betongseksjon mellom Klungreholmen og grunne  
med stake og videre til fastlandet.  
 
Samlet brulengde: ca. 3 100 m 
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bruforslag Otrøya – Bolholmen – 

Forholmen – Flatholmen Kjerringholmen, 

Aukra og Flatholmen - Kjerringholmen  

og Flatholmen - - Kua -  Fastlandet 

Maks. sjødyp i Julsundet,  der Møreaksen AS har foreslått hengebru,  er ca. 300 m.  Derfor 
foreslår TideTec å krysse Julsundet lenger nord mellom Flatholmen  på Aukra-siden via 
holmen Kua til  Seterneset på fastlandssiden.  Her er maks. sjødyp mindre enn 50 m.  
Det gir rimeligere løsninger for å tvinge mest mulig av vannutskiftingen igjennom 
turbinene. 
 
Samtidig blir sjøarealet innenfor bruene større , noe som øker energipotensialet for 
turbinene.  Om disse bør plasseres samlet  på et eller flere steder må vurderes nærmere. 
 
Broforbindelsen nord – syd  blir stort sett som foreslått av Møreaksen AS.  Her kan   
betongseksjoner for rømningssikert fiskeppdrett vurderes. 
 
Samlet brulengde: ca. 4 100 m  
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                Videreføring gjennom OFU-kontrakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TideTec har vedlagte ubenyttede vinnerkontrakt med  
Innovasjon Norge for IFU, Industriell  forsknings- og  

utviklingskontrakt (ved private brukerbedrifter) eller  
OFU (ved offentlig eide brukerbedrifter).  

 
Innovasjon Norges veileder ”Forpliktende samarbeide er  

lønnsomt juli 2010” indikerer  60 % medfinansiering  fra  
Innovasjon Norge. 
 
TideTecs konsept er banebrytende og vil kunne  
revolusjonere utbygging av fergefrie fjordkrysninger langs  
kysten. Det er imidlertid  behov for et omfattende  
planarbeide og småskala forsøk.  
 
TideTec vurderer at et slikt forprosjekt vil kreve en foreløpig budsjettramme på  
10 MNOK inkl. egeninnsats hos leverandør- og brukerselskap.  Ut fra  
nedenstående tabell fra Innovasjon Norges  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette vil finansiere: 
1) ! Bygging og laboratorietesting av en småskalaturbin ved Christian Michelsen 

Research i Bergen. Den vil bevise funksjonalitet og energiproduksjon under 
forskjellige tidevann- og bølgeforhold. 

2) ! Teknisk design- og konseptutvikling av  brokonstruksjonene. Også her med 
småskalamodeller og animasjonsfilm  som viser bygge- og montasjemetoder på 
aktuelle lokaliteter.   

3) ! Sluttrapporter som kan danne grunnlagsmateriale for politisk behandling i 
kommuner, fylkeskommune, kraftselskap og statlige organer. 
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Konklusjon 
 
Oslofjordtunnelen vist her er 7 306 m  
lang med  maks dyp 134 m.  
 
Etter at den ble åpnet i 2000 har den  
hatt 2 store vogntogbranner I tillegg   
oversvømmelse I 2003. 
 
Tunnelen under Moldefjorden, som 
Møreaksen har presentert,  vil bl ca.                          Oslofjordtunnelen 2011 
60 % lenger og ca 35 % dypere. 
 

         Mens Atlanterhavsveien er blitt en stor turistmagnet, har 
        mange, både nordmenn og utlendinger,  redsel for dype 
        undersjøiske  fjordkryssinger.   

 
         Regjeringens forannevnte  belysning av fergefri E 39 
         er vel begrunnet. Energiproduserende bruer er 

        alternativ  med flere fordeler som det er viktig å få 
        belyst. 

 
TideTec AS  har over flere år arbeidet med slike løsninger.  2 nyskapninger, begge 
patentert,  står sentralt: 
 

1!  Tidevannsturbin som utnytter både inngående og utgående tidevann og som  

dessuten  kan utnytte tilleggseffekt fra bølger 

2!  Prefabrikkerte betongstrukturer som danner turbinhus og samler inngående  tidevann               

      fra større tverrsnitt  og sprer det igjen med sugerørseffekt på utløpssiden og  som 

      samtidig danner vei / broforbindelse på taket. 

 

På lokaliteter med moderat tidevannsforskjell, men mye bølger utformes  betong- 
seksjonene med  kammer for bølgevann som gir tilleggseffekt på de samme turbinene. 
 
Møreaksen AS  er et selskap eid av  Aukra, Molde, Ålesund, Haram og Midsund 
kommuner og Møre og Romsdal Fylkeskommune med formål bedre veiforbindelser. 
 
Møreaksens konsept for kryssing Moldefjorden i tunnel vil bli et meget godt case for 
belysning av hva energiproduserende bruer etter TideTecs konsept  kan gi.   
 
Vi tror at dette arbeidet kan bli svært viktig for fremtidig valg av beste fergefri E 39. 
Også av  denne grunn er det viktig at dette forslag om IFU / OFU finansiering kan 
få en rask avklaring. 
 
TideTec  AS vil prioritere dette arbeidet straks klarsignal for foreslått finansiering er  
på plass. 
 
 
 
 


