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Søknad om fråvik - Vegprosjektet Otrøya - Gossen
(Kjerringsundet) - Midsund og Aukra kommuner
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.
Det vert i regi av Kjerringssundet AS, planlagt ein 8 km lang fylkesveg mellom
Oterøya og Gossen med parallell gang- og sykkelveg. I samband med dette vert det
søkt om tre fråvik:




Fråvik 1: vegstandard
Fråvik 2: nabokurve
Fråvik 3: stigning gang- og sykkelveg

Fråvik 1 vegstandard
Etter krav i Handbok N100 veg- og gateutforming (tabell C.1) skal det ved ÅDT
over 4000 og fartsgrense på 80 km/t nyttast dimensjoneringsklasse H4. Del av fv.
668 som inngår i reguleringsplan for E39 Vik- Nautneset, og som linja i denne
planen er ei forlenging av, har dimensjoneringsklasse H2. Det er ønskeleg at same
vegstandard vert vidareført for å unngå standardsprang. Det vert derfor søkt om å
nytte dimensjoneringsklasse H2 framfor H4 for fv.668 mellom Rongkallneset
og rundkøyringa på Sundsbøen til tross for at dimensjonerande ÅDT er 4500. Dette
inneber ei vegbredde på 8,5 m i staden for 10 m og at ein vil ha felt på 0,5 m og
ikkje 1 m mellom køyrefelta.
Fråviksgruppa si vurdering:
Fråviksgruppa anbefaler at strekninga sør for rundkøyringa på Sundsbøen langs fv.
668 på Otrøya vert bygd med dimensjoneringsklasse H2. Dersom ein har sett på
strekninga som ei utbetring av eksisterande veg så hadde det vore tilstrekkeleg
med ein vegbredde på 8,5 m (UH-4). Ny Handbok N100 som er på høyring tillèt
vegbredde på 9,0 m for nye vegar med ÅDT opp til 6000, men fråviksgruppa rettar
seg etter gjeldande N100. Det er uheldig med standardsprang og sidan fv. 668
sørover frå Rongkallneset er regulert etter H2 er det ein fordel at også strekninga
nordover til Sundsbøen vert bygd med denne dimensjoneringsklassen.

Fråvik 2 nabokurve
Etter krav i Handbok N100 veg- og gateutforming (tabell C.13) skal minste
nabokurve til rett strekk være 300 m. Bollholmsundet bru er planlagt som ei
rettlinja bru pga kostnadene. Forholmen er ein relativt liten holme, slik at det vert
søkt om ein radius på 200 m som så går over i ei sjøfylling som kryssar i
smalaste/grunnaste kryssingsmoglegheit til Flatholmen.
Ei nabokurve på 200 m vil føre til auka fare for utforkøyring. Sikta til 200 m-kurva
er likevel sett på som god og det er god optisk føring gjennom kurva. Ein radius på
200 m er tilpassa landskapet, noko som er positivt for miljø og estetikk.
Radiusen på 200 m vil også vere betydeleg kostnadsbesparande. Det er estimert at
kostnadene vil auke med omlag 26,5 mill. kroner dersom krav i N100 skal
oppfyllast då det blant anna krevje kurvatur på brua og større fjellskjering på
Forholmen.
Fråviksgruppa meiner det hadde vore meir optimalt med eit lågbrekk i kurvaturen i
staden for høgbrekk. I tillegg meiner fråviksgruppa at kurvaturen over brua bør
vurderast for å få ein betre estetisk utforming og samtidig gi plass til ei slakkare Hkurve (høgrekurve). Fråviksgruppa har foreslått ei ny løysing som vil gi kortare bru
og slakkare H-kurve (sjå vedlagte teikningar C201_forlsag_til_endring og
C202_forslag_til_endring)
Utsnitt - forslag frå fråviksgruppa med kortare bru og slakkare H-kurve.

Fråviksgruppa si vurdering:
Fråviket vert ikkje anbefalt av fråviksgruppa då det er ønskeleg at det vert sett
meir på alternativet som er foreslått i vedlagte teikningar. Ei slik løysing vil gi ei
kortare bru og ei slakkare H-kurve vil gi ein kortare veg, noko som er
kostnadsbesparande. Prosjektet har imidlertid bestemt at dei ønsker å gå vidare
med løysinga som fråviksgruppa ikkje anbefaler, slik at søknaden vert sendt
over til fylkeskommunen for endelig avgjerd.

Fråvik 3 stigning gang- og sykkelveg
Etter krav i Handbok N100 veg- og gateutforming (Tabell E.8) skal stigninga maks
vere 5 prosent for strekningar over 100 m utanfor sentrumsområder. Gang- og
sykkelvegen mellom Otrøya og Gossen skal gå parallelt med hovudvegen. Dette
medfører fall på 8 prosent profil 130-400, stigning på 8 prosent mellom profil 700950 og fall på 7 prosent mellom profil 1700-1800.
Høg stigning kan i prinsippet gi auka risiko for hendingar. Det er likevel antatt at
risikoen ikkje er betydeleg sidan det ikkje vil vere kryssande trafikk eller
avkøyrslar. Det er også antatt at sykkeltrafikken kjem til å vere låg sidan gang- og
sykkelvegen ikkje vil vere transportveg.
Gang- og sykkelvegen vil i stor grad vere tilpassa landskapet, noko som er positivt
for miljø og estetikk. Dersom krav i N100 skal oppfyllast med omsyn til stigning for
gang- og sykkelveg medfører dette ei kostnadsauke på 91,5 mill. kroner. Dette
skuldast hovudsakeleg at brutypen må endrast for å unngå stigninga på 8 prosent.
Fråviksgruppa si vurdering:
Fråviksgruppa anbefaler stigning på over 5 prosent for profil 130-400, 700-950
samt 1700-1800 då mengda syklistar er antatt å bli låg sidan dette ikkje er ein
typisk transportveg for syklistar. Det er dessutan sett på som viktig at gang- og
sykkelvegen følger hovudvegen og ikkje har ein lengre trase enn hovudvegen for å
unngå at syklistar vel å sykle langs vegen i staden for på gang- og sykkelvegen.
Oppsummering
 Fråvik 1 vegstandard: Fråviksgruppa anbefaler fråvik etter søknaden.
 Fråvik 2 nabokurve: Fråviket vert ikkje anbefalt av fråviksgruppa då det er
ønskeleg at det vert sett meir på alternativet som er foreslått i vedlagte
teikningar.
 Fråvik 3 stigning gang- og sykkelveg: Fråviksgruppa anbefaler fråvik etter
søknaden.
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 det vert gitt fråvik etter søknad for vegstandard (fråvik 1) og
stigning gang- og sykkelveg (fråvik 3). Fylkesrådmannen tilrår ikkje at det vert gitt
fråvik for nabokurve (fråvik 2).
Forslag til vedtak:
Samferdselsutvalet godkjenner fråvik for vegstandard (fråvik 1) og fråvik for
stigning gang- og sykkelveg (fråvik 3) som omsøkt.
Samferdselsutvalet godkjenner ikkje fråvik for nabokurve (fråvik 2).
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