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Sammendrag 
Kjøkøysund bru på fylkesvei 108 i Fredrikstad kommune går over Kjøkøysund mellom Kråkerøy og Kjøkøy. 
Dagens bru er i dårlig forfatning og vedtatt revet. Det skal bygges ny bru tett inntil dagens bru. Av hensyn 
til trafikkavviklingen må dagens bru opprettholdes inntil ny bru er på plass. På oppdrag for Viken 
fylkeskommune har Sweco Norge AS utarbeidet reguleringsplan og forprosjekt for ny bru. Denne 
rapporten beskriver forprosjektet for ny bru.   

Forprosjektet for ny bru bygger på vurderingene og anbefalingene gitt i rapport nr. 10211439-01 Fv.108 
Ny Kjøkøysund bru – Skisseprosjekt utarbeidet av Sweco Norge AS og datert 25.04.2019. Rapportens 
anbefalte løsninger er vedtatt videreført av tidligere Østfold fylkeskommune.  

Ny bru bygges, etter avtale med Kystverket, med seilløp tilsvarende dagens bru, det vil si 
80 m x 25 m.  

Ny vei og ny bru legges på østsiden av dagens bru og tett inntil denne. Ny bru bygges som ei fritt 
frambyggbru i betong, det vil si en tilsvarende konstruksjonsløsning som for dagens bru. Den nye brua 
blir totalt 404 m lang og med lengste spenn over Kjøkøysundet på 146 m. Brua får to kjørefelt tilsvarende 
H1 veiprofil for 80 km/t og med føringsbredde på 9,0 m for kjørebanen. I tillegg kommer breddeutvidelse 
på grunn av kurvatur og krav til sikt. Gang- og sykkelveien er 3,0 m bred og er adskilt fra kjørebanene 
med lavt innerrekkverk i stål. Ytterrekkverket for gang- og sykkelveien er et klatresikkert, forhøyet 
gangbrurekkverk med høyde 1,4 m.   
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1 Innledning 

  Generelt 
Kjøkøysund bru på fylkesvei 108 i Fredrikstad kommune går over Kjøkøysund mellom Kråkerøy og Kjøkøy. 
Dagens bru er i dårlig forfatning og vedtatt revet og erstattet med ny bru. Den nye brua skal bygges tett 
inntil dagens bru. Av hensyn til trafikkavviklingen må dagens bru opprettholdes inntil ny bru er på plass. På 
oppdrag for Viken fylkeskommune har Sweco Norge AS utarbeidet reguleringsplan og forprosjekt for ny bru. 
Denne rapporten beskriver forprosjektet for ny bru. Det vises til planbeskrivelsen, se referanse [11], med 
tilhørende rapporter for en mer utførlig beskrivelse av tiltaket. 

Kartutsnittet i Figur 1-1 viser beliggenheten av Kjøkøysund bru. 

 

 

Figur 1-1 Utsnitt fra Kråkerøy og Kjøkøy – Kjøkøysund bru på fylkesvei 108 (kilde: Norgeskart) 

Forprosjektet for ny bru bygger på vurderingene og anbefalingene gitt i rapport nr. 10211439-01 Fv.108 Ny 
Kjøkøysund bru – Skisseprosjekt utarbeidet av Sweco og datert 25.04.2019, se referanse [4]. Rapportens 
anbefalte løsninger er vedtatt videreført av tidligere Østfold fylkeskommune.  
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 Grunnlagsmateriale og referanser 
 

Forprosjektet for ny bru er basert på følgende: 

[1] Kartgrunnlag (sosi-format, ortofoto og høydedata fra laserscanning Nasjonal Høydemodell 2015). 

[2] Innmålinger utført i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og forprosjekt for ny bru 

(innmåling av dagens bru, veilinjer, terreng ++) 

[3] Tegninger for dagens bru  

[4] Rapport 10211439-01 Fv.108 Ny Kjøkøysund bru – Skisseprosjekt utført av Sweco, datert 

25.04.2019. 

[5] Rapport 10896-35-06 Kjøkøysund – Ny Kjøkøy bru, Skisseprosjekt utført av Aas-Jakobsen, datert 

03.05.2014. 

[6] Geoteknisk Rapport B 167 datert juli 1968 

[7] Rapport RIG-R01 Datarapport – Grunnundersøkelser, datert 18.05.2020. Fjellkontrollboringer  

akse 2. 

[8] Ingeniørgeologisk notat RIG-02 utarbeidet av Sweco, datert 06.06.2020.  

[9] Rapport for anleggsgjennomføringen 

[10] Veitegninger (C001, C002, D001, D002, F001, F002, Y001, Y002) 

[11] Planbeskrivelsen til detaljregulering for Kjøkøysund bru i Fredrikstad kommune. 

[12] 10214477-002_RIAKU_REV03_Ny Kjøkøysund bru – Støyutredning 

[13] ROS-analysen 

 

 

Tidevannstabell (HAT) 
 

Relevante håndbøker fra Statens vegvesen (blant annet N100, N101 og N400) 
 

            Gjeldende Eurokoder med nasjonale tillegg  
 

Prosjekteringsmøter og annen dialog med oppdragsgiver underveis i prosessen.  

 

Kommunikasjon med Kystverket mhp seilløp og frihøyde 
 

Kart og bilder inkl. fotografering fra drone.   
 

Befaringer 
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2 Eksisterende situasjon  
 

Dagens bru ble bygget i 1970 og er ei betongkassebru med totallengde 375 m. Brua har 6 spenn og 
hovedspennet over Kjøkøysundet med tilhørende sidespenn er ei fritt frambyggbru (FFB-bru), det vil si en 
betongkasse med variabel høyde, se Figur 2-1, 2-2 og 2-3. Endespennene inn mot landkarene er 
betongkasser med konstant høyde. Brubredden er varierende, 8 – 9 m (utvendig mål). Se også tegning for 
dagens bru i vedlegg 1.  

 
Figur 2-1 Østsiden av dagens bru sett fra Kjøkøy og over mot Kråkerøy (kilde: Sweco Norge AS) 

Det er gjort en tilstandsvurdering av dagens bru og det er sett på muligheter for oppgradering og 
forsterkning. Konklusjon av dette arbeidet er at det anbefales å erstatte dagens bru med ny bru. Det vises til 
rapport 10896-35-06 Kjøkøysund – Ny Kjøkøy bru, Skisseprosjekt fra Aas-Jakobsen datert 03.05.2014, for 
nærmere detaljer, se referanse [5]. 
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Figur 2-2 Kjøkøysund bru. Plan og oppriss for dagens bru. Kråkerøy til venstre, Kjøkøy til høyre (kilde: Statens 
vegvesen/Taugbøl og Øverland A/S). 

 

 
Figur 2-3 Kjøkøysund bru. Tverrsnitt for dagens bru (kilde: Statens vegvesen/Taugbøl og Øverland A/S). 

Etter avklaring om at dagens bru bør erstattes med en ny, ble det gjennomført et skisseprosjekt for å se 
nærmere på plassering av ny bru og valg av brutype. Det vises til rapport 10211439-01 Fv.108 Ny 
Kjøkøysund bru – Skisseprosjekt utført av Sweco og datert 25.04.2019, se referanse [4], der også forhold 
knyttet til dagens situasjon er nærmere omtalt.  

 

Trafikken må opprettholdes på dagens bru inntil ny bru er på plass. Dagens bru skal deretter rives. Riving av 
dagens bru er ikke beskrevet her da det inngår i egen anleggsgjennomføringsrapport som er utarbeidet i 
forbindelse med reguleringsplan for ny Kjøkøysund bru.    
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3 Forprosjekt ny bru 

 Valg av brutype 
I skisseprosjektet for ny bru, se referanse [4], er ulike brutyper omtalt og vurdert. Det er der anbefalt å 
legge til grunn ei fritt frambyggbru i betong (FFB-bru) for videre arbeid med reguleringsplan og forprosjekt 
for ny bru.  

Ei fritt frambyggbru tilsvarende dagens bru er fleksibel med hensyn til veigeometrien og lar seg tilpasse 
veiens horisontalkurvatur, vertikalkurvatur, breddeutvidelse og tverrfallsvariasjon. Spennvidden for 
hovedspennet over Kjøkøysund ligger godt til rette for denne brutypen. Videreføringen av sidespennene blir 
også harmoniske ut fra forhold mellom spennvidder, bruas høyde over terreng og konstruksjonshøyden.    

Brustedet har typisk kystklima med utfordrende forhold for stålkonstruksjoner med hensyn til korrosjon og 
vedlikehold av overflatebehandlingen. Ei fritt frambyggbru i betong vil kreve mindre vedlikehold over tid. 

I skisseprosjektet, se referanse [4], er ei fagverksbru med underliggende stålfagverk i samvirke med 
brudekke i betong nevnt som et alternativ som kan være aktuelt å vurdere nærmere i forbindelse med 
forprosjektet for ny bru. Denne vurderingen er inkludert som vedlegg 5. Konklusjonen forblir, som det 
fremgår av vedlegget her, at forprosjektet baseres på ei fritt frambyggbru i betong som vist på figurene 
under:   

 

 
Figur 3-1 Ny Kjøkøysund bru - oppriss (kilde: Sweco Norge AS). 

 

 
Figur 3-2  Ny Kjøkøysund bru – plan (kilde: Sweco Norge AS). 
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 Veigeometri og veiklasse 
I skisseprosjektet for plassering av ny bru og valg av brutype, se referanse [4], er det sett på ulike 
alternativer for ny veilinje og tilpasning av denne til ny bru. Det er konkludert med at ny vei skal ligge på 
østsiden av dagens bru, ligge tettest mulig innpå dagens bru og at den nye veien skal inn på dagens vei så 
fort som mulig i begge ender. Veien går i en s-kurve over brua, men det er tilstrebet lengst mulig 
rettstrekning over brua, spesielt for FFB-delen av bru.  

Hovedtrekkene for veigeometrien er gjengitt her (se referanse [10]):    

Kravene i N100 (2019-utgaven) er lagt til grunn for ny vei. Ut fra ÅDT og fartsgrense er det etter ønske fra 
Viken fylkeskommune valgt H1-standard som vist på figur under. I tillegg er det lagt inn gang- og sykkelvei 
med bredde på 3,0 m. Gang- og sykkelveien ligger på høyre side sett i profilretningen, det vil si på vestsiden 
av ny vei, og er skilt fra kjørebanen med et lavt innerrekkverk i stål. Det er satt av en bredde på 0,55 m for 
innerrekkverket.  

Krav til minste radius for vegen er 250 m. Krav til minste radius på brua er 50 % større, det vil si 375 m. Ny 
Kjøkøysund bru har derfor en radius på 375 m mot Kråkerøy i nord, mens den helt i enden mot Kjøkøy ligger 
i en klotoide (slak overgangskurve) før en radius på 275 m fortsetter fra landkaret og videre syd på Kjøkøy. 
Dette anses som akseptabelt med hensyn på trafikksikkerhet og estetikk, da klotoiden tilsvarer en kurve 
større enn 375 m. Tverrfallet på brua vil variere mellom +/- 8 % i kurvene i hver ende og med takfall på 
rettstrekket over Kjøkøysund. 

Veien får breddeutvidelse pga. kurvatur og krav til sikt. Ytterrekkverkene på brua blir sikthindrende og 
medfører tilhørende krav til breddeutvidelse. 

Veiens vertikalkurvatur er vurdert mht. vannavrenning og seilløp. Det kan ut fra ønske om frihøyde under 
brua, være aktuelt å se på en justering av linjepålegget. Fra Kråkerøysiden og ut over brua, faller veien med 
0,6 %. Over mot Kjøkøysiden øker fallet til 3,3 %. En eventuell justering av vertikalkurvaturen for å få økt 
frihøyde under brua, må ses i sammenheng med vannavrenningen i bruas lengderetning og økt 
lengdefall/stigning på Kjøkøysiden. Se også omtale av seilløpet i kap. 3.4.  

 

 

 
Figur 3-3 Normalprofil for ny vei (kilde: Statens vegvesens håndbok N100 (2019)). 
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Innerrekkverk og krav til sikt 
Med hastighet 80 km/t er det tillatt med lavt innerrekkverk og det blir da ikke sikthindrende. Dette 
begrenser behovet for breddeutvidelse av brua på Kråkerøysiden. Hvis det her skal benyttes et høyt 
innerrekkverk, må man i tillegg til breddeutvidelse av brua, flytte veilinjen ca. 2,2 m nordøstover. Kravene til 
kurvatur vil føre til at den nye veien ikke vil kunne gå sammen med eksisterende vei før etter/sør for dagens 
gangkulvert (stålrør) ved krysset fylkesvei 108 og Kjerreveien. Parsellgrensen for tiltaket må i så fall flyttes 
sørover for å inkludere gangkulverten og nevnte kryss i den nye løsningen.   

 

 Grunnforhold og fundamentering 

Ingeniørgeologiske forhold 
Oversiktstegning K001 for brua er vist i vedlegg 2. Det er berg i dagen ved landkaret i akse 1. Berget er 
imidlertid både sidebratt og det er bratt i lengderetningen mot akse 2. Aksen er derfor trukket bakover for 
at landkaret skal kunne fundamenteres på berg uten behov for bergsikring. Siden berget er relativt 
sidebratt, er det valgt en løsning der man sprenger seg dypt nok ned til at hele landkarsålen kan 
fundamenteres på berg i ett og samme nivå.  

Fra akse 1 og mot akse 2 går berget bratt nedover. Det er berg i dagen langs Stenbukta og i området 
mellom akse 1 og 2. Søylen i akse 2 blir stående rett nord for veien og i en relativ bratt bergskråning. Det ble 
utført grunnundersøkelser i dette området for dagens bru, se ref. [6]. Disse viser at dybden til berg er 
maksimalt 7 – 8 m i området mellom akse 2 og 3. Det er nå i tillegg utført fjellkontrollboringer lokalt ved 
akse 2, se referanse [7]. Fundamenteringsnivået er tilpasset slik at fundamentet blir stående på en 
utsprengt bergflate. Det er tatt med kostander for sikring av berget med stag for å dekke opp usikkerheten 
knyttet til eventuell utglidning selv om faren for dette er vurdert som liten.    

Akse 3 sålefundamenteres på berg i dagen. 

Akse 4 sålefundamenteres på berg i dagen. Fundamentet for akse 4 kommer relativt nær strandlinjen. 
Topografi og sjøkart indikerer at berget stuper bratt ned i sjøen rett utenfor strandlinjen. Det er utført 
befaring i området av geolog for vurdering av bergkvalitet og eventuelle svakhetssoner i berget. 
Observasjoner og vurderinger med hensyn til fundamenteringen i akse 4 er omtalt i et eget 
ingeniørgeologisk notat, se referanse [8]. Konklusjonen er at det er liten sannsynlighet for plan utglidning, 
men at det anbefales bergsikring med stag. 

Akse 5 sålefundamenteres på berg i dagen. 

I akse 6 blir det en tilløpsfylling for ny vei fram til landkaret. Løsningen bli tilsvarende som for dagens bru, 
det vil si en tilløpsfylling av sprengstein over berg i dagen. Fyllingshøyden til overkant vei blir rundt 12 m og 
opp til fundamenteringsnivået for sålen for landkaret blir det ca. 5 m. Landkaret sålefundamenteres på 
dette nivået, se også beskrivelsen av bruløsningen under kapittel 4.1.   

Geotekniske forhold 
Det foreligger eldre grunnundersøkelser for området langs Kråkerøyveien utført av Vegdirektoratet i juli 
1968 i forbindelse med Hvalers Fastlandsforbindelse, se referanse [6]. Utførte grunnundersøkelser strekker 
seg omtrent fra krysset Kråkerøyveien/Trolldalen på Kråkerøy til svingen etter krysset 
Kråkerøyveien/Kjerreveien på Kjøkøy.  
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Løsmassekartet fra NGU viser stort sett berg i dagen langs Kråkerøyveien, se Figur 3-4. Grunnundersøkelser 
utført av Vegdirektoratet ble derfor kun utført i områder med løsmasser som er markert med rød sirkel.  

 

 
Figur 3-4 Kvartærgeologisk kart fra NGU og områder med løsmasser (kilde: NGU). 

 

Område 1:  Dybde til antatt berg varierer fra ca. 4 m til ca. 7 m. Løsmassene har et fastere lag i 
toppen. Ellers har løsmassene lite fasthet ned til berg. 

Område 2:  Dybde til antatt berg varier fra ca. 1 m til ca. 3 m. Løsmassene er relativt faste.  

Område 3:  Dybde til antatt berg viser store variasjoner. Det er påtruffet antatt berg i ca. 7,0 m og 4,5 
m dybde. Løsmassene består av tørrskorpeleire ned til ca. 2,0 m dybde. Derunder er det 
siltig leirer og et ca. 2,0 m tykt lag med sensitiv kvikkleire over berg.  

Område 4:  Dybde til antatt berg er ca. 8 m. Løsmassene består av sand ned til ca. 5 m dybde.  

N 

1 

2 

3 

4 
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Slik som terrenget langs fylkesvei 108 fremstår i dag blir det ingen stabilitetsproblemer ved etablering av en 
ny trasé med ny bru. Kvikkleiren som er påvist i område 3 ligger i ca. 5,0 m dybde i en senkning 
omgitt/innelukket av berg og har en lagtykkelse på ca. 2,0 m. Det er derfor usannsynlig at det kan utvikle 
seg et skred på grunn av kvikkleiren.  

 

 Seilløp 
Seilløpet for dagens bru er 80 m x 25 m. Kystverket ønsker å opprettholde dette for ny bru. Frihøydekravet 
på 25 m gjelder fra høyeste astronomiske vannstand (HAT). Tidevannstabell relevant for området tilsier HAT 
= + 0,29 m (NN2000), se vedlegg 4. Underkant for ny bru ligger følgelig høyere enn kote +25,29 m i hele 
seilløpets bredde. Seilløpet er vist på tegning K001.  

Basert på innmålinger for dagens bru og HAT = + 0,29 m, er maksimal frihøyde under dagens bru 27,8 m. 
Maksimal frihøyde under ny bru er beregnet til 27,3 m, men seilløpet for ny bru er altså etter avklaring med 
Kystverket prosjektert til 80 m x 25 m slik som for dagens bru. 

 

 
Figur 3-5 Leia gjennom Kjøkøysundet med brua øverst til høyre i bildet merket med F R (kilde: Norgeskart). 

 

Leia gjennom Kjøkøysundet går sør for Arisholmen. I området vest for Arisholmen er det relativt grunt 
(under 5 m flere steder) så det er begrenset hvor store fartøy som går gjennom sundet. Større skip til og fra 
Fredrikstads havneanlegg på Øra, følger leia vest om Kjøkøy. En eventuell skipspåkjørsel på 
bruoverbygningen forventes å involvere fartøy av begrenset størrelse. Brua vil treffes av fartøyets øverste 
deler som for eksempel mast, skorstein eller styrehus. Dette vil kunne gi lokale skader på brua som 
forventes å kunne repareres. Skipet vil imidlertid kunne få store skader, mens globalstabiliteten og 
bæreevnen til brua forventes å være intakt fordi ei fritt frambyggbru er en solid konstruksjonstype med 
hensyn til påkjørsel, sammenlignet med f.eks. ei fagverksbru i stål som ville være langt mer sårbar. 
Brusøylene står på land og er sikret. Risikoen for at brua skal bli alvorlig skadet som følge av en 
skipspåkjørsel, vurderes som liten. Det vises for øvrig til ROS-analysen, se referanse [13].         
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4 Beskrivelse av bruløsningen 

 Generelt 
 

Det foreslås å bygge ei fritt frambyggbru i spennarmert betong som vist på Figur 4-2 og Figur 4-3 og på K-
tegningene i vedlegg 2 (se også 3D-modell). Brua har 6 spenn med spennvidder (43 + 59 + 76 + 146 + 80) m 
som gir total brulengde på 404 m.   

I overbygningen benyttes etterspente kabler. Kabelkanaler gyses etter oppspenning for å gi fullt samvirke 
med betongen. Det bør legges inn ekstra vouter i tverrsnittet for eventuell ettermontering av eksterne 
kabler. Dette vil gjøre det langt enklere og billigere å korrigere for eventuelle utilsiktede langtidseffekter 
som f.eks. rissing eller nedbøyning.       

Konstruksjonshøyden for hovedspennet varierer fra 7,4 m i akse 4 og 5 til 2,9 m midt i spennet. Fra akse 1 
til akse 3 er det konstant konstruksjonshøyde på 2,9 m.  

Brua har en kjørebane for to felt med minste føringsbredde (avstand mellom rekkverkene) på 9,0 m og 
gang- og sykkelvei med konstant bredde på 3,0 m. Gang- og sykkelveien er adskilt fra kjørebanen med et 
lavt innerrekkverk i stål. Innerrekkverket bygger 0,55 m. Minste bredde mellom ytterrekkverkene blir 12,55 
m for den delen av brua som er rettlinjet i horisontalplanet, dvs. hele hovedspennet mellom akse 4 og 5. I 
området fra akse 1 og mot akse 3 øker denne bredden til maksimalt 15,3 m fordi ytterrekkverket må flyttes 
ut for at kravet til skit skal være oppfylt. I tillegg kommer breddeutvidelse som følge av kurvatur. I området 
akse 5 til 6 øker ikke bredden på grunn av siktkrav siden innerrekkverket ikke er sikthindrende, men krav til 
breddeutvidelse som følge av kurvatur gir ca. 0,4 m for hvert kjørefelt, dvs. ca. 0,8 m breddeutvidelse av 
brua i dette området.  

Brutverrsnittet utformes med konstant bredde på kassedelen. Variabel bredde på brudekket løses ved å 
variere lengden på utkragervingene.   

Tverrfallet varierer mellom +/- 8 % for kjørebanen, mens gang- og sykkelveien har konstant 2 % tverrfall ut 
mot ytterrekkverket. Tverrfallet kan opptas ved at hele bruoverbygningen/tverrsnittet roteres om bruas 
lengdeakse i samsvar med endring av tverrfallet for kjørebanen. Dette forenkler byggingen av brua både 
med hensyn til armeringsføring og forskaling.   

I akse 2 og 3 er det to runde søyler med diameter på 1200 mm i hver akse. Dette er i første rekke gjort for å 
gi et lettere og mer åpent, estetisk uttrykk enn alternativet med skivesøyler slik dagens bru har. Løsningen 
er vurdert å bli rimeligere enn skivesøyler.  
 
I akse 4 og 5 er det, i stedet for søyler med kassetverrsnitt, valgt to parallelle skivesøyler i hver akse for at 
søylene skal bli mindre ruvende og slippe gjennom mer lys. Dette er spesielt viktig for akse 5 som kommer 
tett innpå eksisterende bebyggelse, ref. Figur 4-5. Løsningen er vurdert å gi en kostnadsbesparelse til tross 
for at søylene må avstives midlertidig i byggefasen, for eksempel som vist i Figur 4-1.   
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Figur 4-1 Eksempel på avstivning av skivesøyler med stålrammer  i byggefasen (kilde: Sweco Norge AS). 

Alle søylene er monolittisk innspent i overbygningen, det vil si det blir brulager kun ved landkarene.  

Brua fundamenteres på berg i akse 1, 2, 3, 4 og 5. Landkaret i akse 6 sålefundamenteres i tilløpsfyllingen, 
det vil si direkte fundamentert på en ca. 5 m høy, komprimert sprengsteinfylling over berg. Setninger over 
tid vurderes å bli godt under det som brua kan dimensjoneres for.       

Ved begge landkarene blir det brufuge samt et allsidig og et sidestyrt lager. Fugekonstruksjon skal være 
avdempet slik at unødig støy unngås, for eksempel ved bruk av flerelementfuger med glideplater eller 
tilsvarende løsning. Landkarene utformes med fugerom iht. N400 for adkomst til og inspeksjon av både 
lager og fuge. Adkomst til fugerommet blir via dør i landkarveggen på gang- og sykkelveisiden. Fra 
fugerommene er det adkomst inn i brukassa via mannhull i endetverrbæreren for inspeksjon og vedlikehold 
av installasjoner og bruas innside.  

 

 
Figur 4-2 Ny Kjøkøysund bru - oppriss (kilde: Sweco Norge AS). 

 
Figur 4-3 Ny Kjøkøysund bru - plan (kilde: Sweco Norge AS). 
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Vurderinger knyttet til globalutformingen av brua 
Ved utformingen av brua er det lagt vekt på statisk og estetisk balanse i forholdet mellom spennvidder, 
høyder over terreng og konstruksjonshøyde. Videre er plassering av akser vurdert både ut fra topografi, 
grunnforhold og byggefasen samt hensynet til eksisterende bebyggelse. 

Plasseringen av landkaret i akse 1 er i all hovedsak styrt av topografien og grunnforholdene. Det er en 
relativ bratt bergskråning fra akse 1 og ned mot akse 2 samtidig som det er sidebratt. Akse 1 er derfor 
trukket såpass langt bak at landkaret kan sålefundamenters direkte på berg uten behov for bergsikring.  

Akse 2 er plassert ut fra lengden på endespennet, ønske om noe avstand til Stenbukta og muligheten for 
direktefundamentering på berg, se beskrivelsen av ingeniørgeologiske forhold i kapittel 3.3.   

 
 

 
Figur 4-4 Ny Kjøkøysund bru – sett fra øst. Landkar akse 1 til høyre (fylling foran landkar ikke modellert riktig), runde 
søyler i akse 2 og 3 midt i bildet og de doble skivesøyle akse 4 til venstre (båthuset ved akse 4 må innløses) (kilde: 
Sweco Norge AS). 

 

Akse 3 er trukket mot akse 4 for å gi noe mer avstand til den nærmeste bygningen på eiendommen (gårds- 
og bruksnummer 434/11, Stenbukta 7).  Ideelt sett kunne både akse 2 og 3 være flyttet noe bakover ut fra 
statikken i brua. Det ville gitt noe gunstigere forhold mellom spennviddene og lengre spenn mellom akse 3 
og 4 hvilket er gunstig for balansert fritt frambygg i akse 4. Spennet mellom akse 3 og 4 er egentlig noe for 
kort for balansert fritt frambygg, men dette kan løses ved at frambygget kobles mot akse 3 før utkrageren 
over sundet mot akse 5 ferdigstilles, se tegning K004 som viser byggefasene. 

Akse 4 er plassert nær strandlinjen, men tilstrekkelig langt bak til at det berget sannsynligvis vil være stabilt. 
Siden det er usikkerhet knyttet til stabiliteten, er forprosjektet basert på at berget sikres med stag slik det er 
beskrevet i kapittel 3.3. Fundamentet kommer i konflikt med båthuset som må innløses. 

Akse 5 er plassert slik at endespennet mot akse 6 kan balanseres av hovedspennet og etter kobling i 
hovedspennet forlenges ytterligere uten en ekstra søyleakse slik dagens bru har. Søylen er også plassert slik 
at den kommer noe unna siktlinjen ut sundet for den nærmeste fritidsboligen på østsiden. Videre er søylen 
satt slik at man i byggefasen kan etablere adkomst fra området ved akse 6 og dermed redusere behovet for 



Fylkesvei 108 – Ny Kjøkøysund bru 

15 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

 
Figur 4-5 Ny Kjøkøysund bru – sett fra øst. Akse 5 med doble skivesøyler til venstre i bildet (kilde: Sweco Norge AS). 

 

terrenginngrep i byggefasen. Det bør videre stilles særskilte krav til forsiktig utsprengning av byggegropa for 
fundamentet i akse 5, for eksempel krav til sømboring eller vaiersaging, for å begrense terrenginngrepet. 
Strandsonen med bryggene kan forbli urørt. Valgt løsning tar sikte på å kunne opprettholde adkomsten til 
bryggene som i dag går via en sti over berghyllen der søylen i akse 5 kommer.    

Endespennet fra akse 5 til 6 er forlenget ut over det balanserte fritt frambygget slik at akse 6 kommer så 
langt bak at skråningsutslaget for den nye tilløpsfyllingen ikke vil gå lengre fram enn dagens fylling. 
Landkaret i akse 6 er plassert noe lengre bak enn landkaret for dagens bru. Tilløpsfyllingen får en maksimal 
høyde på ca. 12 m over terreng/berg. Skråningsutslaget på østsiden fører til at to eiendommer (gårds- og 
bruksnummer 433/48 og 433/224) må innløses. 

Det er vurdert en alternativ løsning for brua der lengden på hovedspennet er redusert ved at søylen i akse 5 
er flyttet helt ned i strandlinjen uten at landkaret i akse 6 flyttes (ikke ønskelig med forlenget tilløpsfylling). 
Hovedspennet vil da reduseres til ca. 120 m, se Figur 4-6. Utkragerarmen fra akse 5 og mot landkaret i akse 
6 vil da ikke «rekke fram», både fordi hovedspennet er blitt kortere og dermed bidrar til mindre motvekt for 
utkragerarmen, samtidig som avstanden mellom akse 5 og landkaret økes. Brua må følgelig få et ekstra 
endespenn, det vil si det må settes inn en ekstra akse som da blir akse 6 og landkaret blir akse 7 som vist 
under i blått:  

 
Figur 4-6 Løsning med redusert lengde på hovedspennet (vist i blått): akse 5 i strandlinjen, ekstra endespenn akse 6 – 7 
(kilde: Sweco Norge AS). 
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Det er gjort et estimat over kostnader for å anslå størrelsesorden av en eventuell besparelse ved en slik 
løsning. Redusert hovedspenn gir reduserte kostnader for fritt frambyggdelen av brua (i hovedsak reduserte 
mengder for betong, slakkarmering, spennarmering og forskaling). Løsningen gir økte kostnader for ekstra 
søyle og fundament i ny akse 6, samt for reis og forskaling for endespennet i akse 6-7. Videre blir det økte 
kostnader for adkomst til akse 5 inkludert arbeider i strandsonen. Størrelsesorden for besparelse ved å 
redusere hovedspennet som angitt her, er vurdert til 1-2 % av anslått entreprisekostnad eksklusiv 
merverdiavgift for brua, se kapittel 5. Besparelsen er relativ marginal og anses ikke å veie opp for de 
negative sidene ved en slik løsning.     

 

 Bruutstyr 
Fuger   
Det er brufuge ved begge landkar. Det skal benyttes støysvake fuger, f.eks. flerelementfuger med 
glideplater eller tilsvarende løsninger.  

Lager   
Det er glidelager, ett sidestyrt og ett allsidig lager ved begge landkarene. I øvrige akser er det monolittisk 
forbindelse mellom søyler og overbygning.  

Rekkverk    
Ytterrekkverket på venstre side sett i profilretningen skal ha langsgående rør og være et ettergivende 
brurekkverk i styrkeklasse H2.  

Ytterrekkverket på gang- og sykkelveisiden skal være et klatresikkert og forhøyet gangbrurekkverk i stål, for 
eksempel et sprosserekkverk. Høyden skal være minst 1,4 m for å gi økt sikkerhet mot fallulykker, spesielt 
ut fra hensynet til syklister og skolebarn. Ytterrekkverkene gjøres brøytetette der det er behov for det.  

Innerrekkverket mellom kjørebanen og gang- og sykkelveien skal ha langsgående rør mot kjørebanen og 
være et ettergivende, lavt brurekkverk i styrkeklasse H2. Rekkverket skal ha et langsgående topp- 
profil/rør som beskyttelse slik at syklister ikke faller direkte mot en rekkverksstolpe.  

Rekkverkene skal for øvrig utføres i henhold til kravene i Statens vegvesens håndbok N101.   
 
Vindskjerming 
Brua ligger i et relativt åpent kystlandskap og vil følgelig til tider være vind- og værutsatt. Vindskjerming kan 
være et avbøtende tiltak, men selv med en transparent vindskjerm, vil den være et hinder for utsyn skrått 
og langsetter brua på grunn av stolpene og refleksjon i skjermen. Ulempene ved dette må vurderes opp 
mot fordelen av fritt utsyn fra brua. Det er ikke lagt opp til vindskjerming i forprosjektet, men behovet for 
dette kan vurderes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av byggeplanen. Vindskjerming vil også kunne 
ettermonteres.   

Støyskjerming    
Det er ikke behov for støyskjerm på brua, se referanse [11].  
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Overvann    
Overvann på den nye brua håndteres tilsvarende som på dagens bru, det vil si med vannavløp utført i 
henhold til brudetaljene. Vannavløp plasseres slik at det skaper minst mulig ulempe for områdene under 
brua, blant annet unngå områder der folk ferdes. Det må etableres vannavløp både for kjørebanen og for 
gang- og sykkelveien.   

Føringsveier for kabler og rør   
Kabler og rør kan føres igjennom brua inne i kassetverrsnittet. For å unngå konflikt med spennkabler, kan 
opphengsbraketter festes til innsiden av steget i fritt-frambyggdelen av brua eller henges opp i innstøpte 
gjengehylser i underkant av brudekket der brua har konstant kassetverrsnitt. Kabler og rør kan føres 
gjennom tverrskott, endetverrbærere og landkar.    

Belysning    
Lysmaster for belysning av gang- og sykkelvei og kjørebane settes på konsoller og plasseres på utsiden av 
kantbjelken på gang- og sykkelveisiden. Det kan være aktuelt å benytte effektbelysning. Utforming og 
detaljering av dette, kan eventuelt gjøres i neste planfase.   

Farledsmerking    
Brua utstyres med merkingslys og dagmerking iht. Kystverkets Farledsnormal.     

 

 Anleggsfasen 
Hovedtrekkene for bygging av ny bru, er beskrevet under. Det vises til egen rapport for anleggsfasen, 
se referanse [9] samt tegning Y001 og Y002. 

Akse 1 ligger i profil 284. Landkaret fundamenteres på berg på ca. kote + 21 m som blir noe over 11 m 
lavere enn overkant vei. Siden det er en bratt bergskråning fra akse 1 mot akse 2, må det etableres 
adkomst til akse 1 enten i linja for ny vei eller ved å etablere en anleggsvei litt øst for ny vei. Ved å 
rampe/sprenge seg ned i linja fra rundt profil 180 og fram til ca. profil 277, kan man komme ned på 
nivå ca. kote + 25 m med en stigning på rundt 12 %. Herfra og fram til framkant av landkaret kan det 
sprenges vertikalt ned til plan for landkarsålen på ca. kote + 21 m. Ulempen er at det må sprenges ut 
relativt mye berg. Det er derfor et alternativ å bygge en anleggsvei litt øst for linja og ned til nivå for 
fundamentering av landkaret som vist på Figur 4-7. Dette alternativet krever imidlertid at vegetasjon 
må fjernes for å få fram anleggsveien.  

Landkaret bygges med vinger i full høyde fra aksen og bakover til profil 277. Herfra og ca. 10 m videre 
bakover bygges det en støttemur fundamentert på berg for å oppta skråningen for veifyllingen fram 
mot landkaret. Topp skråning blir i ca. profil 270 og med skråning på 1:1,5 framover mot akse 1, vil 
skåningsfoten treffe fundamenteringsnivået på ca. kote +21 m et par meter foran landkarsålen. 

Landkaret får en høy visflate mot nordøst, men konstruksjonshøyden og volumet av overbygningen vil 
bidra til å dempe dette inntrykket. Landkaret vil dessuten være relativt lite eksponert for innsyn både 
på grunn av vegetasjon (revegetering) og at det kun vil kunne ses på stor avstand. 
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Figur 4-7 Adkomst til landkar akse 1. Det vises også til tegning Y001 (kilde: Sweco Norge AS). 

         

Adkomsten til akse 2 og 3 kan bli via Stenbukta eller fra Sandklova. Hvis Stenbukta skal benyttes, må 
veien utbedres noe og det er fare for at dette vil berøre noen av eiketrærne. Hvis Sandklova benyttes, 
må anleggsveien gå over en lekeplass og en privat eiendom og det kan bli konflikt med noen eiketrær. 
Valg av løsning må vurderes nærmere av Viken fylkeskommune sammen med kommunen. Det kan 
etableres en anleggsvei fra området ved akse 2 og opp til akse 3. Denne kan forlenges mot akse 4. 

Det må i anleggsfasen opprettholdes adkomst til båthavna og til boligene som i dag har adkomst via 
Stenbukta. Det vil imidlertid være behov for å stenge veien av sikkerhetsmessige grunner i kortere 
perioder, blant annet ved støp av overbygning for de to første bruspennene.  

Adkomsten til akse 4 kan delvis være via området ved akse 2 og 3 for mindre utstyr, betongbiler og 
lignende. Det er også mulig å komme til via sjøsiden med en kranlekter for tyngre utstyr, blant annet 
for montasje av byggekran. 

Adkomsten til akse 5 er via området foran akse 6.  

Det kan etableres en adkomst fra krysset fylkesvei 108 x Nordre Rekvin, bak busslomma og parallelt 
med fylkesvei 108 fram til akse 6 for å unngå å benytte Søndre eller Nordre Rekvin som begge er smale 
og går gjennom et område med boligbebyggelse. 

Byggefasene for brua er vist på tegning K004. Bruspennene akse 1-2 og akse 2-3 kan bygges på reis fra 
bakken eller på frittbærende dragere fra akse til akse fram til støpeskjøten forbi akse 3. Fritt 
frambygget i akse 4 og 5 kan utføres parallelt med dette. Låseseksjon/kobling av utkrageren fra akse 4 
mot akse 3 må støpes før utkrageren fra akse 4 ut over sundet kan fullføres fordi spennet mellom akse 
3 og 4 er for kort for et balansert fritt frambygg.  
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Figur 4-8 Adkomst til landkar akse 2-6. Det vises også til tegning Y002 (kilde: Sweco Norge AS). 

 

Både for akse 4 og akse 5 vil byggefasen for fritt frambyggdelen før kobling være en kritisk fase for 
stabiliteten både som følge av krav til beregning for usikkerhet i vektfordeling i utkragerne, tap/nedfall 
av forskalingsvogn (ulykkeslast) og vindkrefter. Disse beregningene må utføres som en del av 
byggeplanprosjekteringen av brua. Stabilitet og kapasitet kan sikres ved blant annet å justere 
fundamentstørrelsen eller benytte midlertidig vertikal forspenning/bergstag. Skivesøylene i akse 4 og 5 
må avstives i byggefasen, for eksempel som vist på Figur 4-1.     

Utkrageren fra akse 5 mot akse 4 må kobles før utkrageren mot landkaret i akse 6 kan fullføres. 

I planleggingen og gjennomføringen av byggefasen, må entreprenør samarbeide med Kystverket 
slik at nødvendige tiltak med hensyn til blant annet gjennomføring av byggearbeidene, merking av 
skipsleden og varsling overfor skipstrafikken, blir ivaretatt.   
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5 Kostnadsoverslag 
 

Kostnadsoverslagene er basert på enhetspriser fra sammenlignbare samferdselsprosjekter. Det er benyttet 
gjennomsnittspriser fra flere anbud. Enhetspriser er vurdert opp mot erfaringstall for tilsvarende arbeider 
og justert til dagens prisnivå. Det er også tatt hensyn til konstruksjonens størrelse, kompleksitet og 
medgåtte mengder. Nøyaktigheten i kostnadsoverslaget er vurdert til +\- 10 %.  

Kostnadene er beregnet med basis i mengdeberegninger for bruløsningen som vist på tegningene K001 – 
K004, se vedlegg 2. 

Kostnadene er angitt som entreprisekostnader eks. mva., men inkludert 25 % påslag for rigg og drift 
(avrundede tall). Kostnadsoppsett basert på hovedmengder er vist i vedlegg 3. 

Entreprisekostnader inkludert rigg og drift er for brua alene anslått til 171 millioner kroner eksklusiv 
merverdiavgift. 

 
Prosjektkostnadene, det vil si inkludert kostnader for blant annet tilstøtende kjørevei, gang- og sykkelvei, 
innløsing av eiendommer, grunnundersøkelser, prosjektering av ny bru, riving av eksisterende bru, 
byggeledelse, merverdiavgift, administrasjon og øvrige byggherrekostnader, vil bli langt høyere. Angitt 
kostnad for brua alene må følgelig ikke brukes som styringsramme for prosjektet.  
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Vedlegg 1  Tegninger dagens bru 
 
 

  

Tegn.nr.: Navn 

61,2-15a Bru over Kjøkøysundet, Oversikt (dagens bru) 

61,2-15b Bru over Kjøkøysundet, Innmålte høyder og max. frihøyde (dagens 
bru). 

  

  

  

  

  

  

  

 

  





+27.130+28.106+29.684
+31.032+31.996 +30.381

Max frihøyde = (30,38 - 2,25 - 0,24) m = 27,89 m

Innmålte høyder  og max frihøyde

   b            Innmålte høyder  og max frihøyde                                                     31.03.2020

61,2 - 15b
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Vedlegg 2  K-tegninger forprosjekt ny Kjøkøysund bru 
 

 
  

  

  

  

K001 Oversikt  

K002 Fundament og søyle akse 5  

K003 Fundament og søyle akse 2 

K004  Prinsipp for byggefaser 
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Henvisninger

C001 Plan- og profiltegning
C002 Plan- og profiltegning
F002 Normalprofiler
K002 Fundament og søyle, akse 5
K003 Fundament og søyle, akse 2
K004 Prinsipp for byggefaser

Merknader:

1. Generelt:
Vegdata profillinje 10 000, ref C001 og C002
Vegklasse: H1, ÅDT: <6000, Dim. hastighet: 80 km/t

2. Prosjekteringsgrunnlag:
Håndbok N100 Veg- og gateutforming, 2019
Håndbok N400 Bruprosjektering, 2015
Håndbok R762 Prosesskode 2, 2018
Relevante Eurokoder med nasjonale tillegg

3. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder)
Dimensjonerende belegningsvekt: 2,5kN/m3

4. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC
Spennarmering: Kabler av spenntau 1670/1860MPa

5. Fundamentering:
Akse 1-5: Direktefundamentert på berg
Akse 6: Direktefundamentert på sprengsteinsfylling.

6. Belegning:
Belegningsklasse A3-4, belegningstykkelse veg 100mm
og gang- og sykkelveg 75mm, inkludert Topekamembran.

7. Rekkverk:
Ytterrekkverk kjørebane: Brurekkverk, rørrekkverk, 
styrkeklasse H2, h = 1200mm

Innerrekkverk kjørebane: Brurekkverk, rørrekkverk
styrkeklasse H2, h ≤ 850mm

Gang- og sykkelbane: Gangbrurekkverk, 
sprosserekkverk, h = 1400mm

8. Lagre:
Ensidig og allsidig lager i akse 1 og 6
Monolitisk i akse 2-5

9. Fuger:
Støysvak fuge, f.eks lamellfuge med glideplater, i akse
1 og 6.
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Merknader:

Løsning i akse 4 blir helt tilsvarende, men søylene der blir ca. 4,4m
høyere.

1. Generelt:
Vegdata profillinje 10 000, ref C001 og C002
Vegklasse: H1, ÅDT: <6000, Dim. hastighet: 80 km/t

2. Prosjekteringsgrunnlag:
Håndbok N100 Veg- og gateutforming, 2019
Håndbok N400 Bruprosjektering, 2015
Håndbok R762 Prosesskode 2, 2018
Relevante Eurokoder med nasjonale tillegg

3. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder)
Dimensjonerende belegningsvekt: 2,5kN/m3

4. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC
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Merknader:

Løsning i akse 4 blir helt tilsvarende, men søylene der blir ca. 5,3m
lavere.

1. Generelt:
Vegdata profillinje 10 000, ref C001 og C002
Vegklasse: H1, ÅDT: <6000, Dim. hastighet: 80 km/t

2. Prosjekteringsgrunnlag:
Håndbok N100 Veg- og gateutforming, 2019
Håndbok N400 Bruprosjektering, 2015
Håndbok R762 Prosesskode 2, 2018
Relevante Eurokoder med nasjonale tillegg

3. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder)
Dimensjonerende belegningsvekt: 2,5kN/m3

4. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC
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Vedlegg 3          Kostnadsoverslag forprosjekt ny Kjøkøysund bru  

  

 

  



Fylkesvei 108 - Ny Kjøkøysund bru Dato : 01.07.2020

Prosjekt:            30195 Viken fylkeskommune 

Konstruksjon :   01-1163 Kjøkøysund 

Brudata :            Fritt frambyggbru, hovedspenn 146 m, total lengde 404 m,  se tegning K001.

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris

 [NOK]

Landkar akse 1

81.5 Masser under og inntil konstruksjoner over vann m3 2 300 300 690 000

82.1 Sprengning/demolering over vann m3 3 100 350 1 085 000

84.1 Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg RS  250 000

84.2 Forskaling m2 1 020 1 200 1 224 000

84.3 Armering B500 NC t 92 18 000 1 656 000

84.4 Betongstøp m3 460 2 800 1 288 000

Sum 6 193 000

Fundament og søyler akse 2 og 3

81.1 Gravearbeider over vann m3 200 250 50 000

81.5 Masser under og inntil konstruksjoner over vann m3 180 400 72 000

82.1 Sprengning/demolering over vann m3 240 350 84 000

83.71 Forankringer i berg RS   600 000

84.1 Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg RS 800 000

84.2 Forskaling m2 380 1 600 608 000

84.3 Armering B500NC t 42 18 000 756 000

84.4 Betong m3 210 2 800 588 000

Sum underbygning 3 558 000

Fundament og søyler akse 4 og 5

81.5 Masser under og inntil konstruksjoner over vann m3 140 300 42 000

82.1 Sprengning/demolering over vann m3 440 1 500 660 000

83.71 Forankringer i berg RS 1 200 000

84.1 Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg RS   1 200 000

84.2 Forskaling m2 1 115 1 200 1 338 000

84.3 Armering B500NC t 146 18 000 2 628 000

84.4 Betong m3 730 2 800 2 044 000

Sum underbygning 9 112 000

Landkar akse 6

81.5 Masser under og inntil konstruksjoner over vann m3 2 600 300 780 000

83.6 Støttevegger og avstivningssytemer m2 80 4 000 320 000

84.1 Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg RS  100 000

84.2 Forskaling m2 430 1 200 516 000

84.3 Armering B500 NC t 38 18 000 684 000

84.4 Betongstøp m3 190 2 800 532 000

Sum  2 932 000

  

Overbygning

84.1 Stillas, provisoriske avstivninger og overbygg RS   12 000 000

84.2 Forskaling m2 14 520 1 500 21 780 000

84.31 Armering B500NC t 1 066 18 000 19 188 000

84.36 Spennarmering mMN 47 200 280 13 216 000

84.4 Betong m3 5 330 3 100 16 523 000

87.1 Fuktisolering m2 5 145 500 2 572 500

Sum overbygning 85 279 500

Utstyr

65 Asfaltdekke m2 5 145 260 1 337 700

87.2 Brurekkverk m 1 260 5 500 6 930 000

87.3 Brulager stk 4 40 000 160 000

87.4 Fugekonstruksjoner m 30 60 000 1 800 000

87.63 Belysning RS 900 000

Sum annet 10 227 700

Sum mengdeoppsett 113 750 000

Uspesifisert 20 % 22 750 000

SUM ENTREPRISEKOST EKS. MVA., RIGG OG DRIFT  136 500 000

Rigg og drift 25 % 34 125 000

SUM ENTREPRISEKOSTNADER EKS. MVA. 170 625 000

SUM pr. m2 (brutto bredde x lengde bruplate) 5810 m2 29 400

SUM pr.lm. 404 m 423 000
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Vedlegg 4 Tidevannstabell (HAT)    



13. januar 2020

Kjøkøysundet
Nivåskisse med de viktigste vannstandsnivåene og ekstremverdier

Nivå er hentet fra VIKER og justert med faktor 1,05.

Høyder er i cm over Sjøkartnull som er nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabellen.

-50

0

50

100

0 Sjøkartnull (CD)

53 Middelvann (1996-2014) (MSL1996-2014)
56 Normalnull 2000 (NN2000)

65 Middel høyvann (MHW)

85 Høyeste astronomiske tidevann (HAT)

Kote + 0,00 (NN2000)

Kote + 0,29 (NN2000)



Sjøkartnull (CD)
Nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabellen.  Sjøkartnull er fra 1. januar 2000 lagt til laveste astronomiske tidevann
(LAT). Langs Sørlandskysten og i Oslofjorden er tidevannsvariasjonene små i forhold til værets virkning på vannstanden (vind,
lufttrykk og temperatur).  Sjøkartnull er derfor av sikkerhetsmessige grunner lagt 20 cm lavere enn LAT langs kysten fra
svenskegrensen til Utsira og 30 cm lavere enn LAT i indre Oslofjord (innenfor Drøbaksundet). 

Middelvann (1996-2014) (MSL)
Gjennomsnittlig høyde av sjøens overflate på et sted over en periode på 19 år. Middelvann beregnes som gjennomsnittet av
vannstandsobservasjoner foretatt med faste tidsintervall - fortrinnsvis over en periode på 19 år. Dagens middelvann er beregnet over
perioden 1996-2014. 

Normalnull 2000 (NN2000)
Nullnivå i det norske offisielle høydesystemet NN2000

Middel høyvann (MHW)
Gjennomsnittet av alle observerte høyvann i en periode på 19 år. Kartverket bruker middelvann pluss amplituden til den harmoniske
konstituenten M2 som en god tilnærming.

Høyeste astronomiske tidevann (HAT)
Høyeste mulige vannstand under midlere meteorologiske forhold, det vil si uten påvirkning fra blant annet vind, lufttrykk og
temperatur. I praksis bestemmes HAT ved å lage tidevannstabeller for 19 år og plukke ut det høyeste tidevannet. Tidevannet har
blant annet en periode på 18,6 år. 
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Vedlegg 5 Vurdering alternative bruløsning:  
Stålfagverk i samvirke med brudekke i betong. 

 
I skisseprosiektrapporten for ny Kjøkøysund bru, se referanse [4] kapittel 3.2, er det omtalt og vurdert 
alternative bruløsninger. Konklusjonen der er at ei fritt frambyggbru (FFB-bru) i betong anses ut fra en 
totalvurdering som mest optimale løsning. Det er dog nevnt i [4] at alternativet med underliggende bæring i 
stål, det vil si et stålfagverk i samvirke med brudekke i betong, kan være et aktuelt alternativ å vurdere 
nærmere i forbindelse med forprosjektet for ny bru.  

Dette vedlegget inneholder en nærmere vurdering av dette stålbrualternativet. 

 

Figur V5.1 Illustrasjon av prinsippet for hovedspennet for fagverksbru – oppriss 

 

Utgangspunkt for foreslått stålbruløsning. 

Ei fagverksbru i stål vil kunne gi mulighet for å henge inn gangbanen inne i fagverket under kjørebanen. 
Brubredden kan reduseres en god del og bidra til redusert areal for brudekket. På Kjøkøysiden, det vil si der 
veien går i kurve, utgjør dette rundt 1,3 m fordi gang- og sykkelveien og innerrekkverket på til sammen 3,5 
m utgår, men krav til breddeutvidelse på grunn av sikthindrende ytterrekkverk krever rundt 2,2 m ekstra 
bredde. På resten av brua vil bredden kunne reduseres med 3,5 m siden gangbanen og innerrekkverket 
utgår. Arealet for brudekket vil på denne måten bli redusert med ca. 1200 m2 i forhold til FFB-brua som blir 
på ca. 5800 m2. Til gjengjeld må det etableres en gangbane inne i fagverket på rundt 1200 m2.     

 

 

Figur V5.2 Illustrasjon av typisk tverrsnitt for fagverksbru med gang- og sykkelvei inne i fagverket. 
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Opplevd kvalitet for gående og syklende 

Gang- og sykkelveien vil kunne legges gjennom bebyggelsen på begge sider inn mot brua og føres inn under 
kjørebanen. Gang- og sykkelveien blir mer en del av boligmiljøet og ikke en del av kjøreveien. Hovedtanken 
er at dette vil kunne forbedre opplevelsen for gående og syklende som krysser brua, blant annet fordi gang- 
og sykkelveien er skilt fra kjøreveien, man går under tak og gir en luftig utsikt til begge sider. 

En gangbane under kjørebane vil kunne oppleves utrygt for gående og syklende. Dette må vurderes opp 
mot ulemper med gangbane ved siden av kjørebanen. En fordel med å ligge under kjørebanen er at en er 
godt skjermet for støy, støv og sprut fra kjørebanen. For løsningen med gangbanen ved siden av kjørebanen 
kan sprut reduseres med et tett innerrekkverk/betongrekkverk.  

Gangbane laminert inntil kjørebanen over brua vil måtte vurderes utfra andre forhold. Her er gående og 
syklende tett inntil trafikk i høy fart. Gangbane lagt innenfor støyskjerm sammen med kjørebane vil gi økt 
støybelastning for gående og syklende, men gi opplevd trygghet av å være observert fra kjørebanen. Med 
eventuell støyskjerming av kjørebanen langs innerrekkverket, vil gående og syklende oppleve større 
utrygghet enn løsning med å være en del av lokalmiljøet under brua. 

 

Konstruksjonsløsninger 

Det underliggende stålfagverket har variabel høyde i hovedspennet og tilstøtende sidespenn på samme 
måte som FFB-brua. Øvrige spenn har konstant konstruksjonshøyde. Bruas totale lengde blir 404 m som for 
FFB-brua, men en ekstra søyleakse, det vil si 7 spenn. Lengste spenn, det vil si over Kjøkøysundet, kan 
reduseres til 114 m ved å ha en søyle i strandsonen på Kjøkøsiden. Brudekket utføres i betong og i samvirke 
med fagverket. Søyler og fundamenter kan utføres tilsvarende som for FFB-brua, det vil si det kan 
fundamenters på berg i 6 akser og landkaret i akse 7 kan sålefundamenteres i tilløpsfyllingen. Bredden på 
brudekket kan reduseres i forhold til FFB-brua som beskrevet over ved at gangbanen legges inne i fagverket 
under brudekket. 

Geometrien for veilinjen blir som for FFB-brua, ref. beskrivelsen i kapittel 3.2.  

Veien får breddeutvidelse pga. kurvatur og krav til sikt som angitt i kapittel 3.2. Ytterrekkverkene på brua 
blir sikthindrende og medfører tilhørende krav til breddeutvidelse. 

Veiens vertikalkurvatur er vurdert med hensyn til vannavrenning og seilløp. Det kan ut fra ønske om 
frihøyde under brua være aktuelt å se på en justering av linjepålegget. Fra Kråkerøysiden og ut over brua, 
faller veien med 0,6 %. Over mot Kjøkøysiden øker fallet til 3,3 %. En eventuell justering av 
vertikalkurvaturen for å få økt frihøyde under brua, må ses i sammenheng med vannavrenningen i bruas 
lengderetning og økt lengdefall/stigning på Kjøkøysiden. Disse forholdene gjør at konstruksjonshøyden for 
fagverket blir presset ned og vil gi store trykkrefter i undergurtene ved opplegg for hovedspennet. Derfor er 
hovedspennet kortet ned i forhold til løsningen for FFB-brua. Opptak av trykket i undergurtene er dog et 
dimensjoneringsspørsmål og kan løses på flere måter, for eksempel ved å øke dimensjonene, ha tettere 
knekningsavstivning eller samvirke med betong, men det kompliserer utførelsen og øker kostnadene.  

I tillegg til vertikalkurvaturen, er horisontalkurvaturen en utfordring ved fagverksløsningen. Siden veien går i 
en s-kurve, må fagverket få knekker/retningsendringer ved opplegg på søylene. Avbøyningskreftene i 
knekkene må tas opp med rammekonstruksjoner siden det ikke kan brukes kryssavstivninger inne i 
fagverket på grunn av den gjennomgående gangbanen. Fagverket må være bredt nok til at gangbanen kan 
gis en jevn horisontalkurvatur til tross for knekkene i fagverket. 

 



Fylkesvei 108 – Ny Kjøkøysund bru 

27 VIKEN FYLKESKOMMUNE 

På Kråkerøysiden går veien i en overgangskurve (klotoide) som gjør at tverrfallet varierer i lengderetningen. 
Dette skjer også ved overgang fra radius til rettlinje der tverrfallet endrer seg fra ensidig til takfall. Denne 
geometrien kan bygges inn i fagverket, men det gir en krevende og komplisert 3D-geometri for 
stålkonstruksjonen. Det vil være mer rasjonelt og bygge fagverket med konstant tverrsnitt og oppta 
variasjonen i tverrfallet med variabel høyde på understøpen mellom underkant brudekket og overgurten på 
fagverket.   

 

Byggefasen        

Landkar og underbygning for øvrig kan i all hovedsak utføres på tilsvarende måte som for FFB-brua. 
Overbygningen kan komme til brustedet som prefabrikkerte seksjoner. Hovedspennet over Kjøkøysundet 
kan heises inn og monteres med kranfartøy. Sidespennene på Kråkerøysiden må monteres spenn for spenn 
siden geometrien ikke tillater lansering/fremskyving. Fagverkselementene for sidespennen blir for store til å 
kunne transporteres inn. Disse må derfor sveises opp på stedet av mindre prefabrikkerte seksjoner. Det er 
ikke sett nærmere på arealbehovet knyttet til dette eller adkomstmuligheter for kraner.         

 

Drift og vedlikehold 

Kjøkøysund bru ligger i et utsatt kystklima som gir saltsprut og et korrosivt miljø. Det vil være behov for 
maling av stålfagverket etter hvert 20. - 25. år. Dette vil gjøre at brua vil få høyere driftskostnader over tid 
enn ei FFB-bru i betong. Det blir dessuten en stor utfordring å male fagverket mens det er trafikk på 
gangbanen.   

 

Kostnadsvurdering 

Sammenligning av kostnader er her basert på erfaringstall for entreprisekostnad pr. m2 bru eksklusiv 
merverdiavgift. Det tas ikke sikte på å legge inn større nøyaktighet enn at det kan sannsynliggjøres at 
stålbrualternativet blir dyrere enn ei FFB-bru i betong. 

 

Erfaringstall for kassebruer i stål der det er samvirke med brudekket i betong tilsier en midlere kostand på 
rundt 40.000 kr/m2. Ei fagverksbru i stål basert på løsninger som beskrevet over, vil pga. kompleksiteten 
koste en god del mer, men for sammenligningens skyld er det her benyttet 42.000 kr/m2 som et 
konservativt estimat. 

 

Stålfagverksbru:    (5800 – 1200) m2 => 4600 m2 x 42.000,- kr/m2 = 193 mill.kr. 

Tillegg gangbane:                     1200 m2 x 10.000,- kr/m2 =   12 mill.kr.  
Sum stålfagverksbru                                      = 205 mill.kr.  
 
Sum FFB-bru, se kapittel 5 og vedlegg 3.                                                = 171 mill.kr. 
 

Stålbrua er ut fra dette overslaget rundt 20% eller drøyt 30 mill. kr. dyrere enn FFB-brua i betong. Stålbrua 
forventes i tillegg å ha høyere drift- og vedlikeholdskostnader over tid. 
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Oppsummering og konklusjon 

En nærmere gjennomgang av fordeler og ulemper med et stålfagverk som et alternativ til ei FFB-bru, viser 
at både veigeometrien og byggefasen kompliserer fagverksløsningen. Utgangspunktet var å redusere 
brubredden ved å legge gangbanen inne i fagverket. Dette kompliserer imidlertid vedlikeholdet av brua, 
blant annet fordi det vil være vanskelig å male fagverket med trafikk på gangbanen.      

Det er videre forventet at alternativet med stålfagverk blir dyrere enn FFB-bru. FFB-brua i betong anses som 
en mer optimal løsning og anbefalingen i [4] om å legge FFB-brua til grunn for forprosjektløsningen for ny 
bru over Kjøkøysund, opprettholdes. 
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