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Søknad om fråvik - gang- og sykkelveg fv. 235 Bud-Bergset i
Fræna kommune
Bakgrunn
Møre og Romsdal fylkeskommune har ingen eigne utformingsnormalar for
veganlegg, men legg til grunn at normalane frå Statens vegvesen også gjeld for
fylkesvegane. Fylkeskommunen har mynde til å fråvike krava i normalane. Etter
vedtak i samferdselsutvalet 01.06.2011, sak SA-35/11, skal alle fråvik frå «skal»og «bør»-krav godkjennast av samferdselsutvalet. For bru, ferjekai og
andre bærande konstruksjonar har imidlertid Vegdirektoratet mynde til å fråvike
normalene for både riks- og fylkesveger (jf. Bruforskrift for fylkesveg).
Fræna kommune er no i gang med bygging av ny gang- og sykkelveg langs fv. 235
frå Bud-Bergset. Fv. 235 er «gamal» fylkesveg og Fræna kommune har fått tilsagn
om 50/50-midlar til prosjektet (jf. SA-54/16). I samband med at det skal det
byggast ein undergang under fylkesvegen vert det søkt om to fråvik:
- Fråvik bredde undergang
- Fråvik horisontalradius
Fråviket knytt til bredde undergangen skal avgjerast av Vegdirektoratet som følge
av at undergangen vert dekt bruforskrifta (jamfør § 3).
Fråviket knytt til horisontalradius skal godkjennast av Møre og Romsdal
fylkeskommune då dette gjeld gang- og sykkelveg i forkant
av undergangen.
Begge fråvika er omtalt i vedlagt notat frå Statens vegvesen, men i denne saka tar
vi bare for oss fråvik horisontalradius som skal godkjennast av fylkeskommunen.
Fråvik horisontalkurveradius
Horisontalkurveradius er radius (i en sirkelbue) for en sving/kurve og seier noko om
kor krapp kurven er. Etter Handbok N100, Kapittel E2.2 skal
horisontalkurveradiusen være minst 40 m. Gang- og sykkelvegen er prosjektert
etter godkjent reguleringsplan, og undergangen ligg i eit terreng som gjer det
kostbart å bygge ut (krev bergsprenging). Det vert derfor søkt om å ha ein
horisontalkurveradius på 9,5 meter (sør for undergangen) og 5,5 meter (nord for
undergangen).

Fråviksgruppa si vurdering
Fråviksgruppa til Statens vegvesen vurderer at ein horisontalradius på 9,5 meter og
5,5 meter vil føre til redusert sikt ved inn- og utkøyring av undergangen for
syklistar. Til tross for at trafikken er låg gjennom undergangen (omlag 5 personar i
timen), er det svært uheldig med så liten radius på nordsida av undergangen.
Det er spesielt uheldig med stort fall (5 prosent) i kombinasjon med liten radius og
liten bredde på undergangen. Syklistar kan få stor fart ned mot undergangen, og
dei kan også velje å nytte vegen i staden for gang- og sykkelvegen.
Kollisjon mellom gåande og syklande kan føre til svært alvorlige ulykker. Den
krappe kurvaturen aukar risikoen for kollisjon mellom gåande og syklande. Ei slik
løysing er svært uheldig dersom gang- og sykkelvegen i framtida skal nyttast av
skolebarn. Fråviksgruppa vurderer at ei lita auke i kurvatur vil hjelpe svært mykje.
Det er antatt at kostnadane vil auke med ca. 0,5 mill. kroner dersom kravet på 40
meter i handbok N100 skal tilfredsstillast (pga større sprengevolum). Anlegget er
allereie i gang, og auka kostnader kan ha konsekvensar for fullføring av anlegget.
Fråviksgruppa vurderer at kostnadane ved å auke radiusen noko berre på nordsida
vil være betraktelig lågare enn 0,5 mill. kr då det ikkje er behov for sprenging.
Tilråding frå fråviksgruppa:
Fråviksgruppa støttar ein horisontalradius på 9,5 meter sør for undergangen, men
ikkje ein horisontalradius på 5,5 meter nord for undergangen. Radiusen nord for
undergangen bør aukast til minst 9,5 meter for å auke sikta og dermed redusere
risikoen for ulykker.
Vurdering
Det er Statens vegvesen som har fagkompetansen på områda som fell inn under
denne fråvikssøknaden. Fylkesrådmannen støttar fråviksgruppa sine faglege
tilrådingar og tilrår at fråvik horisontalkurveradius på 9,5 m på begge sider av
undergangen vert godkjent.

Forslag til vedtak:
Samferdselsutvalet godkjenner følgjande fråvik knytt til gang- og sykkelveg på
fv. 235 i Fræna kommune:
- Fråvik horisontalkurveradius – 9,5 meter på begge sider av undergangen.
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