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Innledende arbeid til forprosjekt og reguleringsplan for ny Kjøkøysund bru 
 
Statens vegvesen har benyttet Sweco som plankonsulent for å vurdere om den nye 

Kjøkøysund bru bør ligge på øst- eller vestsiden av dagens bru.  

Vedlegg 1 – Fv. 108 – Ny Kjøkøysund bru - Skisseprosjekt 
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1. Sammendrag 

Kjøkøysund bru på fv. 108 i Fredrikstad kommune må skiftes ut på grunn av bruas tekniske 

tilstand. Det skal bygges en ny bru som skal erstatte dagens bru. Av hensyn til 

trafikkavviklingen må dagens bru opprettholdes inntil ny bru er på plass.  

 

Ny veg på vestsiden av dagens bru begrenser mulige bruløsninger på grunn av vegens 

horisontalkurvatur. Det er mulig med ei fritt frambyggbru tilsvarende dagens bru, men 

utfordrende terrengformasjon vil bidra til en mindre god bruløsning som vil virke anstrengt i 

forhold til landskapstilpasningen. 

Ny veg på østsiden av dagens bru gir rom for bedre bruløsninger. Ulempene for eksisterende 

bebyggelse anses som mindre ved å legge ny veg på østsiden. 

 

Det anbefales å legge ny veg på østsiden av dagens bru. Ny bru anbefales utført som ei fritt 

frambyggbru i betong, det vil si en bruløsning tilsvarende dagens bru. 

Det mangler tilrettelagt tilbud for gående og syklende langs fv. 108 på strekningen 

Trolldalen – Kjøkøysund. Det er ønskelig å knytte seg på dagens gang- og sykkelveg som 

stopper ved nedkjøringen til Trolldalen, og tilrettelegge for myke trafikanter over 

Kjøkøysund bru.  

 

Det anbefales at gang- og sykkelvegen på strekningen videreføres med uendret bredde, eller 

minimum 3 meter fri bredde over brua. Det er vurdert tre alternativer for ny gang- og 

sykkelveg. 

 

Det er gjort grove kostnadsoverslag for bruløsning, tilstøtende kjøreveg og for gang- og 

sykkelvegen. Det er ikke gjort nærmere vurdering av prosjektkostnadene innenfor rammen 

av totalprosjektet. Det vil videre bli gjort en kostnadsvurdering i forprosjekt, samt en 

anslagsprosess med 10% +/- usikkerhet i reguleringsplanprosessen. Det ser på dette 

nåværende stadium av prosjektet ut til at man lander i øvre sjikt av totalrammen på 

prosjektet som er oppgitt i Brufornyingsprogrammet (375 – 525 mill. kr). 

Etter at fylkeskommunen har foretatt en beslutning om videre arbeid vil 

reguleringsplanarbeidet inkludert forprosjekt for bru igangsettes. Det det er planlagt formelt 

varsel om oppstart av planarbeid ihht. PBL høsten 2019. Reguleringsplanarbeidet inkludert 

forprosjekt bru vil igangsettes etter varslet oppstart av planarbeid. Vedtatt reguleringsplan 

forventes å være ferdig i løpet av første halvdel av 2021. 

 

 

Figur 1 Anbefalt løsning på østsiden, tegnet av Sweco 

  

Figur 2 Anbefalt løsning på østsiden, tegnet av Sweco 
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2. Bakgrunn og behov 

2.1. Hensikt med prosjektet 

Kjøkøysund bru på fv. 108 i Fredrikstad kommune må skiftes ut på grunn av bruas tekniske 

tilstand. I 2014 ble det på grunn av bruas tilstand innført signalregulering for tyngre 

kjøretøy over eksisterende Kjøkøysund bru, som fortsatt er gjeldende. Det vil si at tyngre 

kjøretøy og semitrailere opp til 50 tonn kan passere brua ved grønt lys, mens øvrig trafikk 

må vente.  

Det er vurdert muligheter for å forsterke brua, men det er ikke funnet løsninger som er 

gjennomførbare eller som kan dokumentere en ønsket bæreevne. Det vil si å kunne åpne 

opp for tyngre kjøretøy med totalvekt 60 tonn og med aksellaster på 10 tonn. 

Det skal derfor bygges en ny Kjøkøysund bru som skal erstatte dagens bru. Dagens bru må 

opprettholdes inntil ny bru er ferdigstilt på grunn av trafikkavvikling og ingen mulighet for 

omkjøring under bygging. 

Det mangler tilrettelagt tilbud for gående og syklende langs fv. 108 på strekningen 

Trolldalen – Kjøkøysund. Det ble i 2016 igangsatt planlegging av gang- og sykkelveg langs 

fv. 108 fra Trolldalen og over Kjøkøysund bru. Det var da antatt at gang- og sykkelveg over 

brua kunne håndteres ved bruk av en påhengt løsning, men planarbeidet ble stanset på 

grunn av usikkerhet knyttet til løsning for Kjøkøysund bru.  

Det skal utarbeides reguleringsplan og byggeplan for ny Kjøkøysund bru og gang- og 

sykkelveg langs fv. 108 fra Trolldalen – Kjøkøya i Fredrikstad kommune.  

2.2. Hensikt med denne rapporten 

Som en innledende del av reguleringsplanarbeidet er det utarbeidet en rapport (denne 

rapporten) med anbefaling av lokalisering, utforming og standardvalg for ny bru (ny veg 

/punktutbedring). Det vurderes hvilken side av eksisterende bru, ny bru bør ligge. Det er 

også beskrevet hvordan tilbudet til myke trafikanter over brua skal utformes. Det vurderes to 

ulike veialternativer for hvor ny bru blir plassert på vestsiden eller østsiden av eksisterende 

bru. Konsekvens av de ulike alternativene sammenlignes og det gis en anbefaling til 

plassering av ny veilinje. De ulike alternativene vises som C-tegning. 

Det anbefales også prinsipp for løsning for gang- og sykkelveg på strekningen fv. 108 

Trolldalen – Kjøkøya (sidevalg, krysningspunkt og standard).  

Etter at fylkeskommunen har foretatt en beslutning om videre arbeid skal 

reguleringsplanarbeidet inkludert forprosjekt for bru igangsettes. 
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3. Mål  

3.1. Samfunnsmål 

Følgende mål hentet fra Regional transportplan - for Østfold mot 2050, skal gjelde som 

prosjektets samfunnsmål:  

Kap. 4.3.3: Fylkesveinettet i Østfold skal ha god fremkommelighet hele året, for å sikre 

effektiv trafikkavvikling, bidra til å nå mål om trafikksikkerhet og endret 

reisemiddelfordeling til fordel for kollektiv, gange og sykkel, samt fremme regional utvikling. 

Kap 4.4.2: Østfold skal ha et trafikksikkert tilbud med høy kvalitet for gående og syklende. 

Det skal legges til rette for at andelen gående og syklende i fylket øker, med spesiell fokus 

på områder med størst potensial. 

3.2. Effektmål 

Etablering av ny Kjøkøysund bru skal bidra til å bedre fremkommeligheten og trafikkflyten 

for reisende til/ fra Hvalerøyene. Brua skal ha en robust utforming og være dimensjonert for 

å kunne håndtere dagens og fremtidig trafikkmengde.  

Etablering av gang- og sykkelveg langs fv. 108 fra Trolldalen til Kjøkøya skal gi økt sikkerhet 

og fremkommelighet for myke trafikanter og med det øke andelen som velger å gå eller 

sykle framfor å kjøre bil. 

4. Rammebetingelser og grensesnitt 

4.1. Lov og forskrift 

Prosjektet skal følge gjeldende lover og forskrifter. Noen sentrale er: 

• Plan- og bygningsloven (krav til arbeidsprosesser, offentlig ettersyn, 

medvirkningsprosesser m. m). 

• Vegloven 

• Vegsikkerhetsforskriften (krav til trafikksikkerhetsrevisjoner). 
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4.2. Forholdet til andre planer 

Fylkesplan Østfold 

Planområdet er avsatt til nåværende LNF-område og omfattes også av begrensing for 

bygging i 100-meters sonen. 

Kommuneplaner 

Deler av planområdet på Kråkerøy berøres av «Kommuneplan Fredrikstad 2011-2023», 

ikrafttredelse 06.12.2012, revidert 12.01.2017. Plan-ID: 0106906 

Store deler av planområdet berøres av «Kystsoneplan for Fredrikstad 2011-2023» 

ikrafttredelse 17.06.2011. Plan-ID: 0106904 

Detaljreguleringsplaner 

Følgende detaljreguleringsplaner ligger innenfor/ grenser inn mot antatt planområde for 

denne bestillingen: 

• Plan-ID: 0106117: Et område øst for Trolldalbakken. Ikrafttredelse 30.01.1979 

• Plan-ID: 0106208 Området øst for Trolldalbakken gnr. 424 bnr. 24 m.fl. 

Ikrafttredelse 03.07.1985 

• Plan-ID: 0106177 Trolldalkrysset -Puttesund, del av Kjøkøy (marginalt opph av R.65) 

Ikrafttredelse 14.03.1984 

• Plan-ID: 0106347 Nordre Rekvin – Kjøkøya Ikrafttredelse 22.10.1992 

Varslet planforslag 

I november 2016 varslet Statens vegvesen oppstart av detaljregulering for planen «Fylkesveg 

108 gang- og sykkelveg Trolldalen – Kjøkøy». Varslingsområdet dekker store deler av 

området som er aktuelt for nåværende reguleringsplanarbeid. Det opprinnelige prosjektet 

for gang- og sykkelveg utgår til fordel for det nye prosjektet ny Kjøkøysund bru inkludert 

gang- og sykkelveg. Det må derfor vurderes om det tidligere planforslaget skal trekkes eller 

om det skal varsles utvidelse av opprinnelig planområde. Nedenfor vises varslet planforslag 

for det avsluttede prosjektet. Planavgrensningen vil trolig bli noe større enn dette. 

Planavgrensningen vil fastsettes etter avgjørelsen om sidevalg for ny bru er tatt. 
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Figur 3 Tidligere varslet planforslag for gang- og sykkelveg. 
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5. Dagens situasjon 

5.1. Oversikt 

Kartet viser planområdet som går fra krysset mellom fv. 108 og Trolldalen og frem til 

sammenkoblingen med eksisterende vegnett på Kjøkøy. Kjøkøysund bru ligger høyt over 

havoverflaten og er synlig i landskapet. Det ønskes at ny bru tilpasses landskapet og at den 

skal ha en god utforming på samme måte som den eksisterende brua. 

 

Figur 4 Flyfoto hentet fra finn.no 
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5.2. Kjøkøysund bru 

Kjøkøysund bru sto ferdig i desember 1970. Brua er bygget som en fritt frambygg bro i 

betong. Brua har en total lengde på 375 meter fordelt på 6 spenn, hvor hovedspennet er 110 

meter. 

Det er fra tidligere rapporter kartlagt flere skjærriss i stegene til kassetverrsnittet langs 

brulengden, samt at det er oppdaget krakelering i både søyler og bruoverbygning. 

I 2014 ble det innført vektbegrensning på grunn av bruas tilstand og da innført 

signalregulering for tyngre kjøretøy over eksisterende Kjøkøysund bru, som fortsatt er 

gjeldende. Det vil si at tyngre kjøretøy og semitrailere opp til 50 tonn kan passere brua ved 

grønt lys, mens øvrig trafikk må vente. I tillegg til vektbegrensning på brua har også asfalten 

blitt frest ned til et minimum for å redusere bruas egenvekt. 

Det ble i 2016 igangsatt planlegging av gang- og sykkelveg langs fv. 108 fra Trolldalen og 

over Kjøkøysund bru. Det var da antatt at gang- og sykkelveg over brua kunne håndteres 

ved bruk av en påhengt løsning, men planarbeidet ble stanset på grunn av usikkerhet knyttet 

til løsning for Kjøkøysund bru. 

 

Figur 5 Gatetverrsnitt av dagens bru 

 

5.3. Seilløp 

Seilløpet for dagens bru er 80 x25 m2, og vertikal klaring på det høyeste punktet er 28 

meter. Kystverket ønsker at videre planarbeid legger til rette for at ny bru er minst like høy 

som eksisterende bru.  

I sjøkartet er det angitt fri høyde under dagens bru på 28 meter. Statens vegvesen har 

opplyst Kystverket om at 28 meter ikke gjelder for hele seilingsløpet, men på det høyeste 

punktet. Kystverket gjør en vurdering på om dette skal merkes på noen måte.  
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5.4. Trafikk 

På fv. 108 ved planområdet er trafikkmengden ÅDT 5924 og andelen lange kjøretøy er ca. 

7% (2018). På sommerhalvåret er trafikkmengden vesentlig høyere pga. all trafikk til hyttene 

utover på Hvalerøyene.   

Det går flere skolebusser på strekningen morgen og kveld til barneskole, ungdomsskole og 

til videregåendeskoler. Skolerutene er en del av det lokale busstilbudet og kan benyttes av 

alle. Det går også en ekspressbuss mellom Hvaler og Oslo en gang i timen. 

 

Figur 6 Viser sørover mot Kjøkøy. Bilde er hentet fra ViaPhoto 

 

Figur 7 Viser nordover mot Kråkerøy. Bilde er hentet fra ViaPhoto 

 

5.5. Gang- og sykkelveg 

Det er utarbeidet en sammenhengende gang- og sykkelveg fra nord på Kråkerøy frem til 

krysset ved fv. 108 og Trolldalen. Gang- og sykkelvegen krysser over fv. 108 ved et gangfelt 

og kobler seg inn på eksisterende veg ned mot Trolldalen.  
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Figur 8 Kartet viser hvor gang- og sykkelvegen stopper i dag, hentet fra finn.no 

 

Tilbudet for gående og syklende fra Fredrikstad stopper i dag ved krysset ned til Trolldalen. 

Videre fram til Kjøkøysund bru, en strekning på ca. 750 meter, er det ikke gang- og 

sykkelveg, og over Kjøkøysund bru er det heller ikke tilrettelagt for gående og syklende. 

Langs den 375 meter lange brua er det kun to 50 cm brede føringskanter i betong.  

Videre på Kjøkøya er det bygget noe gang- og sykkelveg som binder sammen Søndre Rekvin 

og Kjerrevegen på vestsiden av fv. 108. Det er også en undergang under fv. 108 med ramper 

tilknyttet til busslommer. Videre sydover på Kjøkøy til Puttesund kan man benytte 

Kjerrevegen som alternativ til å gå eller sykle langs fv. 108. 
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Figur 9 Krysning av fv. 108 ved kryss med Trolldalen på Kråkerøy. Bilde hentet fra finn.no 

 

 

Figur 10 Undergang under fv. 108 ved kryss med Kjerreveien på Kjøkøy. Bilde hentet fra finn.no 
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5.6. Vegetasjon 

Det er registret tre gamle eiketrær langs Stenbukta ikke langt fra fv. 108. Det er ikke synlig 

hul på noen av eiketrærne. De har en omkrets på henholdsvis 325, 240 og 205 cm. 

(Registering hentet fra miljøstatus.no) 

 

Figur 11 Gamle eiketrær 

5.7. Grunnforhold  

Planområdet består i hovedsak av fjell i dagen og det er ikke utført geotekniske eller 

geologiske undersøkelser. Berg ligger delvis i dagen og det er generelt antatt liten 

løsmassemektighet. Tilløpsfyllingen på Kjøkøy er derimot høy (opp mot 10 meter). 

5.8. Bebyggelse 

Det er spredt bosetning langs fylkesvegen, men det er ingen avkjørsler til boliger eller kryss 

på strekningen. Det er både bolig og fritidsbebyggelse innenfor planområdet.  

En del eksisterende bolig- /fritidsbebyggelse vil ligge nær/ under en ny brukryssing, og det 

vil kunne bli nødvendig med innløsning av bolig- eller fritidseiendommer for å få bygd ny 

bru. 

Det er registret en bolig fra før 1900 nær brua. Boligen hadde opprinnelig status som 

familiebolig, og nåværende funksjon er fritidsbygg (sommerhytte). (Registering hentet fra 

miljøstatus.no) 
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Figur 12 Bolig fra før 1900 

5.9. Kulturminner 

Det er registrert en steinalderboplass – aktivitetsområde ved en kulvert hvor Tømmerhella 

krysser under fv. 108. Den har kategori arkeologisk minne og har vernestatus som 

automatisk fredet. (Registering hentet fra miljøstatus.no) 

 

Figur 13 Steinalderboplass 

5.10. Eiendomsforhold 

Det er Østfold fylkeskommune som er grunneier av vegen og brokonstruksjonen. Videre er 

det flere grunneiere innenfor planområdet og tilgrensende område som vil bli berørt av 
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planen. Det er på dette tidspunktet ikke avgjort hvor den nye brua og vegen skal ligge, så 

det følger heller ingen grunneierliste for de som vil bli berørt. Det forutsettes tidlig og god 

kontakt med grunneiere som kan eller vil bli berørt av prosjektet. 

5.11. Eksisterende kulverter 

I planområdet finnes det to kulverter som går under fv. 108. Den ene ligger på Kråkerøy i 

vegen Tømmerhella. Den andre ligger på Kjøkøy og er en forlengelse av Revbakken og ut 

mot Kjerrevegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Tilbud til gående og syklende 

6.1. Alternative løsninger som har vært vurdert 

Løsninger for gående og syklende som er i område utenfor tettbebygd strøk kan være gang- 

og sykkelveg, sykkelveg med fortau, utvidet skulder eller i kjørebane. Med fartgrense 80 

km/t, stor andel tunge/lange kjøretøy så vil ikke utvidet skulder eller kjørebane være et 

alternativ for syklende her.  

På strekningen Trolldalen- Kjøkøy er det antatt i denne fasen av prosjektet at antall gående 

ikke er mer enn 15 per time og syklende ikke er med enn 300 pr time. Det er på denne 

strekningen få vegkryss og avkjørsler. Tallene er hentet ut fra håndbok N100 og sier da at 

det er gang- og sykkelveg som er egnet for gående og syklende i dette området. Dette vil bli 

vurdert nærmere i forprosjekt og reguleringsplanarbeidet.  

Figur 15 Kulverten i Tømmerhella Figur 14 Kulverten i Revbakken ut mot 

Kjerrevegen 
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Strekningen fra Trolldalen og over til Kjøkøy er en del av hovedrute 9, fra Varteig til 

Hvalergrensa. (Hentet fra «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad»). Strekningen 

strekker seg fra hvor dagens gang- og sykkelvei stopper, i krysset mellom fv. 108 

Kråkerøyveien og Trolldalen, og frem til tilkoblingen på eksisterende vei Kjerreveien på 

Kjøkøy. 

Forenklet standard vil ikke være aktuelt på denne strekningen siden det er en skoleveg. 

 

Figur 16 Snittet viser et eksempel på veg med grøft og gang- og sykkelveg 

 

Det anbefales at gang- og sykkelvegen på strekningen videreføres med uendret bredde, eller 

minimum 3 meter fri bredde, over brua hvis gangvegen er smalere. Overgangen anbefales å 

utformes slik at det ikke oppleves som et systemskifte. Der anlegg for gående og syklende 

går langs veg med fartsgrense > 60 km/t anbefales det en trafikkdeler mellom veg og 

anlegg for gående og syklende for å ivareta trafikksikkerheten. Minste avstand mellom veg 

og gang- og sykkelveg er 3 meter.  Det anbefales at det etableres et kjøresterkt 

innerrekkverk mellom kjørebane og gang- og sykkelvegen på brua.  

For at fremkommeligheten for gående og syklende skal ivaretas anbefales det at det 

vektlegges å sikre god bredde på gang- og sykkelvegen. Tosidig rekkverk på gang- og 

sykkelvegen gjør at vegbanen eller vegens sideareal ikke kan benyttes ved passering. 

Minimum 3 meter fri bredde vil garantere at for eksempel barnevogner, transportsykler og 

sykkelvogner kan passeres problemfritt over brua. 

Det må påses at rekkverk som benyttes er tilrettelagt for gang- og sykkelveg. Det må ikke 

være klatrevennlig og utformingen må være slik at det ikke kan forårsake personskade ved 

en kollisjon med sykkel. Dersom det benyttes innerrekkverk med foreskrevet styrkeklasse 

for vegtrafikk på bru, kan ytterrekkverket være brurekkverk for gang- og sykkeltrafikk. 

Innerrekkverkets arbeidsbredde kan tillates å kunne dekke inntil 0,6 meter av tilliggende 

gang og sykkelveg. 

Det er i tillegg viktig at bredde på gang- og sykkelveg er bredt nok til å drifte og 

vedlikeholde.  
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6.2. Universell utforming 

Myke trafikanter som skal benytte seg av gang- og sykkelvegen har ulike behov som kan 

gjøre det utfordrende å ferdes dersom vegsystemet ikke er universelt utformet. Det er derfor 

viktig å tilrettelegge slik at flest mulig kan benytte seg av gang og sykkelvegløsningen.  

Stigningskrav kan sette begrensninger for myke trafikanter derfor er det krav til stigning for 

å få gang- og sykkelvegen universelt utformet. Dette er en gangvei utenfor sentrumsområde 

og vil derfor ha krav til at det er maks 5% stigning på strekninger som er lengere enn 100 

meter.  

6.3. Alternative løsninger for gang- og sykkelveg 

I rapporten til Sweco, «Fv. 108 – Ny Kjøkøysund bru – Skisseprosjekt», er det lagt til grunn at 

gang- og sykkelvegen ligger på vestsiden av brua. Alternativ løsning for gang- og sykkelveg 

er likt uavhengig av hvilken side den nye brua blir planlagt. Det er tre alternative løsninger 

for en ny gang- og sykkelveg. 

Alternativ 1 blå strekning 

Dette alternativet krever at det etableres en ny planfri krysning på fv. 108 med krysset ved 

Trolldalen på Kråkerøy. Deretter føres gang- og sykkelveg langs Tangenveien helt frem til 

Tømmerhella hvor gang- og sykkelvegen kobler seg videre opp til fv. 108 igjen og følger 

fylkesvegen over ny bru helt til påkobling av eksisterende gang- og sykkelvegnett på 

vestsiden.  

Alternativ 2 grønn strekning 

Her fortsetter ny gang- og sykkelveg langs fv. 108 på østsiden av fylkesvegen som dagens 

gang- og sykkelveg på Kråkerøysiden. Deretter krysser gang- og sykkelvegen fylkesvegen i 

eksisterende kulvert i Tømmerhella og videre opp på fv. 108 på øst siden av fylkesvegen.  

Denne løsningen krever noe tilpasning av terreng (skjæring) for å få koblet gang- og 

sykkelvegen langs brua til det resterende tilbudet, og sikre ivaretakelse av krav til stigning til 

gang- og sykkelvegen på Kråkerøysiden. Løsningen krever ikke at det etableres noen ny 

kulvert, samt at man unngår at gående og syklende må krysse fylkesvegen i plan.  

Alternativ 3 oransje strekning 

Her går gang- og sykkelvegen langs fv. 108 på østsiden av fylkesvegen hele strekningen. På 

Kråkerøysiden krever dette en utvidelse av eksisterende kulvert eller at det bygges ny 

kulvert/bru over Tømmerhella. Denne løsningen gir ingen stigningsforskjell mellom gang- 

og sykkelveg og fylkesvegen. Anlegget kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg som 

ligger på østsiden av vegen på Kjøkøysiden. Denne løsningen gir ikke noen lange og bratte 

stigninger for gående og syklende, samtidig som gang- og sykkelvegen blir liggende langs 

fylkesvegen. 
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Figur 17 skisse av løsning for gående og syklende med en bruløsning øst for dagens bru 
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Figur 18 skisse av løsning for gående og syklende med bruløsning vest for dagens bru 
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6.4. Kostnadsoverslag gang- og sykkelveg 

Det er gjort en grov vurdering av kostnad for bygging av gang- og sykkelveg fra Trolldalen - 

Kjøkøy. For gang- og sykkelvegen antas det at man kan legge til grunn en løpemeterpris på 

ca 20 000 kr/m inkl. MVA., men andre typer prosjektkostnader vil komme i tillegg. 

Total prosjektkostnad antas derfor å være 20 -25 mill. kr for denne delen av prosjektet. 

7. Fylkesveg 108 

7.1. Vegstandard 

Dagens tverrprofil på fv. 108 varierer fra 6,5 meter til 7 meter hvor 6 meter er den totale 

kjørefeltbredden og resterende bredde er skulder.  

Vegstandard som er lagt til grunn i denne fasen er en H1 vegstandard, hovedveier med 

fartsgrense 80 km/t og ÅDT< 6 000. Denne standarden er valgt på grunnlag av en 

fartsgrense på 80 km/t og dagens ÅDT.  

Denne standarden har et tverrprofil på 9 meter med kjørefeltbredde på 3.25 meter. 

Kjørefeltene skal skilles med forsterket midtoppmeriking. Minimum horisontalkurveradius er 

250 meter. På bru skal horisontalkurveradius økes med 50%.  

 

Figur 19 H1 hovedveg, hentet ut fra håndbok N100 

 

Figur 20 Snittet viser et eksempel av ny Kjøkøysund bru 
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Hvis det ønskes en vegstandard hvor man legger til grunn for en økt ÅDT, anbefales det en 

H5 standard med et tverrprofil på 12.5 meter. Det vil i videre arbeid med forprosjekt og 

reguleringsplanarbeidet bli gjort en nærmere vurdering av vegstandard.  

7.2. Siktkrav 

Minimum stoppsikt for vegstandard H1 er 115m. Hvis fylkesvegen ligger i kurve så kan det 

medføre breddeutvidelse på vegbredden hvis ikke rekkverk mellom gang- og sykkelveg og 

kjøreveg på bru er sikthindrende rekkverk. 

7.3. Kostnadsoverslag 

Det er gjort et grovt kostnadsoverslag for en H1 vegstandard med 9 meter bredde. 

Overslaget er basert på erfaringstall fra tilsvarende kjøreveger. Løpemeterpris er satt til 

50 000kr/m inkludert mva, men andre typer prosjektkostnader vil komme i tillegg. 

Total prosjektkostnad antas derfor å være 25-30 mill. kr for kjøreveg utenom selve brua. 

7.4. Adkomstveg i anleggsfasen 

I anleggsfasen kan eksisterende adkomstveger benyttes. Søndre Rekvin kan benyttes på 

Kjøkøy og Tømmerhella han benyttes på Kråkerøy. Det kan være behov for enda flere 

muligheter for adkomster under bygging. Dette vil bli sett på nærmere i forprosjekt og 

reguleringsplanarbeidet.  

8. Anbefaling  

8.1. Anbefaling av sidevalg for ny Kjøkøysund bru 

Vurderingene i rapporten fra Sweco (vedlegg 1) har fokus på hvorvidt ny bru bør ligge på 

øst- eller vestsiden av dagens bru. Det er lagt mest vekt på forhold som er vesentlig for 

plasseringen av ny bru slik som blant annet linjeføring for vegen, forslag til 

konstruksjonsprinsipper for ny bru og konsekvenser for eksisterende forhold. 

 

Forprosjekt for ny bru med endelig valg av bruløsning og detaljering av denne vil bli gjort i 

forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for ny bru med tilstøtende veg. 

 

Det må settes av plass mellom dagens bru og ny bru både av hensyn til bygging av ny bru, 

spesielt landkarene, og av hensyn til riving av dagens bru. Det er satt av min. 4,0 m 

lysåpning mellom bruene. 

 

Ny veglinje er basert på H1-standard og krav til veggeometri som er gitt i håndbok N100 

(2019). Normalprofilet for ny veg blir minimum 16,4 meter. 

Geometri for ny veg er basert på dette samt at ny veg skal knyttes inn på eksisterende veg i 

hver ende av brua over kortest mulig strekning. 
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Det er vurdert 5 alternativer. 

 

Alt. 1: Ny veg på vestsiden av dagens bru, ref. tegning C101 (og C111). 

Alt. 2: Som alt. 1, men med høyt innerrekkverk, ref. tegning C102. 

Alt. 3: Ny veg på østsiden av dagens bru, ref. tegning C203 (og C213). 

Alt. 4: Som alt. 3, men med høyt innerrekkverk, ref. tegning C204. 

Alt. 5: Ny bru på østsiden, tilnærmet rettlinjet veg på brua, ref. tegning C205 (og C215). 

 

Se mer detaljert beskrivelse av de ulike alternativene i vedlegg 1. 

 

Ny veg på vestsiden av dagens bru begrenser mulige bruløsninger. Det er mulig med en fritt 

frambyggbru tilsvarende dagens bru, men utfordrende terrengformasjon vil bidra til en 

mindre god bruløsning som vil virke anstreng i forhold til landskapstilpasningen. 

Ny veg på østsiden av dagens bru gir rom for bedre bruløsninger. Ulempene for eksisterende 

bebyggelse anses som mindre ved å legge ny veg på østsiden.  

 

Det anbefales å bygge ny bru på østsiden av dagens bru. Ny bru anbefales utført som ei fritt 

frambyggbru i betong, det vil si en bruløsning tilsvarende dagens bru. Det anbefales da å gå 

videre med veglinje alt. 3, ref. tegning C203. 

 

Det er i utgangspunktet en rekke brutyper som kan være aktuelle for kryssing av et sted som 

Kjøkøysundet. Bruer kan ha overliggende eller underliggende bæring, dvs. bæresystemet for 

brubanen kan ligge hhv. over eller under brubanen. Eksempler på brutyper er: 

• Fritt frambyggbru (FFB-bru). Som dagens bru. FFB-bruer og øvrige kassebruer har 

underliggende bæring. 

• Buebru. Buen kan være overliggende, underliggende eller noe imellom. Brubanen kan 

være hengt opp i buen eller understøttet av søyler ned på buen. 

• Fagverksbru. Fagverk kan være overliggende, underliggende eller noe imellom. 

• Skråstagbru. Brubanen bæres av skråstag festet til et tårn, dvs. overliggende bæring. 

Skråstagbruer kan ha flere tårn. 

• Hengebru. Brubanen bæres av vertikale hengestenger hengt opp i en langsgående 

kabel over ett eller mellom flere tårn, dvs. overliggende bæring. 

 

Det er gode grunnforhold med stort sett berg i området. Sammen med en vurdering av 

byggefasen og anleggsgjennomføringen er dette forhold som ikke endrer på de overordnede 

vurderingene i forhold til anbefalt brutype for ny bru. Hovedkonklusjonen er at ny veg og 

bru bør legges på østsiden av dagens bru og at dette kan løses på en god måte med ei fritt 

frambyggbru. 

 

Forslag til ny bru er i utgangspunktet basert på alt. 3 for ny veg på østsiden av dagens bru, 

ref. tegning C203. 

Det foreslås å bygge ei fritt frambyggbru som vist på tegning K203. Brua har 6 spenn med 

spennvidder 38 + 56 + 76 + 140 + 76 m = 386 m total lengde. 
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Det er gitt et kostnadsoverslag som er basert på erfaringstall for tilsvarende frittframbygg 

bruer. Anslåtte entreprisekostnader inkl. rigg og drift, men eks. mva. for brua alene blir 

6176 m2 x 32.000 kr/m2 = 198 mill. kr. (+\- 20%).  

Prosjektkostnadene, dvs. inkludert kostnader for bl.a. tilstøtende kjøreveg, gang- og 

sykkelveg, innløsing av eiendommer, grunnundersøkelser, prosjektering av ny bru, riving av 

eksisterende bru, byggeledelse, mva, adm og øvrige byggherrekostnader, vil bli lagt høyere. 

Det er ikke gjort nærmere vurdering av prosjektkostnadene innenfor rammen av dette 

skisseprosjektet. Angitt kostnad for brua alene må følgelig ikke brukes som styringsramme 

for prosjektet. 

8.2. Anbefaling prinsipp for tilbud til gående og syklende 

Det anbefales at gang- og sykkelvegen på strekningen har en fri bredde på 3 meter. Videre 

anbefales det en trafikkdeler mellom veg og gang- og sykkelveg som også er på 3 meter, 

samt at det etableres et kjøresterkt innerrekkverk mellom kjørebane og gang- og 

sykkelvegen på brua.  

Det er viktig å tilrettelegge slik at flest mulig kan benytte seg av gang og 

sykkelvegløsningen. Dette er en gangvei utenfor sentrumsområde og vil derfor ha krav til at 

det er maks 5% stigning på strekninger som er lengere enn 100 meter. 

Av hensyn til trafikksikkerhet for myke trafikanter anbefales det planfri kryssing av fv. 108, 

enten i kulvert eller med bro, og at man skal koble seg på eksisterende gang- og 

sykkelvegtilbud langs fv. 108.  

9. Videre planprosess 

Denne rapporten er oversendt til Østfold fylkeskommune for forankring og beslutning om 

videre arbeid for anbefalingen av sidevalg av ny Kjøkøysund bru.  

Etter at fylkeskommunen har foretatt en beslutning om videre arbeid vil 

reguleringsplanarbeidet inkludert forprosjekt for bru igangsettes. Det er planlagt formelt 

varsel om oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningsloven høsten 2019. 

Reguleringsplanarbeidet inkludert forprosjekt bru vil igangsettes etter varslet oppstart av 

planarbeid. Vedtatt reguleringsplan forventes å være ferdig i løpet av første halvdel av 2021. 

10. Vedlegg 

Vedlegg 1 – Fv. 108 – Ny Kjøkøysund bru - Skisseprosjekt 

 

 


