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Søknad om fråvik - siktkrav - Fv. 63 Korsmyra-Indreeide
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
Samferdselsutvalet godkjenner fråvik frå vegnormal N100 om krav til frisikt i
driftsavkøyrsle langs nytt veganlegg på fv. 63 Korsmyra-Indreeide.

Bakgrunn
Fylkeskommunen har som vegeigar mynde til å fråvike krava i vegnormalane. Etter
vedtak i samferdselsutvalet 1. juni 2011, sak SA-35/11, skal alle fråvik frå «skal»og «bør»-krav godkjennast av samferdselsutvalet. For berande element på bru,
ferjekai og andre berande konstruksjonar har Vegdirektoratet mynde til å fråvike
normalane for både riks- og fylkesvegar.
I samband med bygging av ny veg på skredsikringsprosjektet Korsmyra-Indreeide i
kommunane Stranda og Fjord, har prosjektet sendt inn søknad om fråvik frå
siktkrav i ei driftsavkøyrsle. Driftsavkøyrsla må etablerast for at grunneigar skal få
tilgang til utmarka si/beiteområdet sitt, og foreslått plassering vil være den mest
gunstige på strekninga. For å flytte avkøyrsla til ein stad kor siktkrava vert innfridd,
vil det krevje både endring av reguleringsplanen og etablering av ny, separat bru
for avkøyrsla.
Vurdering
Fråviksgruppa er på fagleg grunnlag atterhaldne med å tilrå fråvik knytt til siktkrav,
då dette kan ha store konsekvensar for trafikktryggleiken. I dette tilfellet er det
likevel fleire forhold som gjer at fråviksgruppa meiner ein kan tilrå fråviket:
-

Berekningar viser at køyrefarten vil være langt lågare enn fartsgrensa på
strekninga der brurekkverket er sikthindrande for avkøyrsla.
Dette er ein driftsavkøyrsle som vil ha svært liten trafikk, og den vil være
stengt med bom for å hindre uønskt trafikk.
Det vil være låg trafikkmengd (ÅDT) langs fylkesvegen.
Vi ser at traktor ofte vert nytta i samband med trafikk til/frå
utmark/beiteområde. Då vil man sitte høgare enn i ein personbil, og dermed
ha betre sikt over rekkverk.

Det kan og nemnast at tunnelen er vedteke å være sommarstengt, noko som vil
bety at vegstrekninga ikkje vil ha trafikk i sesongen når driftsavkøyrsla er i bruk.
Dette er eit forhold vi har valt å ikkje vektleggje ved vurderinga av søknaden, då vi
tar høgde for at vedtaket om sommarstenging kan bli oppheva.
Fråviksgruppa si tilråding:
«Fråviksgruppa vurderer at sikttilhøva i avkøyrsla ikkje vil utgjere ein stor fare for
trafikktryggleiken på strekninga, og vil tilrå at søknaden blir godkjent.»
Fylkeskommunedirektøren støttar fråviksgruppa si tilråding i denne saka.
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1 Søknadsskjema
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