Behandling i Fylkesutvalet - 12.06.2020
Frank Sve (FRP) fremma følgjande forslag:
«1. Fylkestinget ber administrasjonen arbeide vidare med realisering av
alternativ løysing for ny Nerlandsøybru. Ny Nerlansøybru skal være realiserbar
så snart det let seg gjere. Eventuelle meirkostnad skal innarbeidast i budsjett
og økonomiplan.
2. Med alternativ løysing meiner fylkestinget at det skal planleggast med
følgjande endringar samanlikna med regulert løysing:
Bygge ny bru med maks 6 % prosent stigning og vegklasse Hø2. Dette gir
redusert behov for fyllingar på begge sider av brua, samt enklare kryssløysing
på Nerlandsøya og Igesund. Slik stigning og vegklasse er også avgjerande for
at punkta under kan gjennomførast. Bygge ny bru med breidde 10 m:
køyrebanebreidde 6 m, skulder 0,5 m på begge sider, fortau 2 m og 0,5 m
brurekkverk på begge sider av brua.
3. Ein legg opp til vesentleg meir fylling på Igesund sida, samt at veg og nytt
kryss på Igesund vert endra (krysset må flyttast). Dette gjev vesentlege
innsparingar.
4.Det er viktig at Nerlandsøya som har stor folketallsvekst og ligg nær byen
Fosnavåg ,får ei god løysing for mjuke trafikanter, på den nye strekninga.
Nerlandsøybrua har i dag svert høg ÅDT.
3. Dersom det er mogleg, skal tiltaket realiserast innanfor bruprosjektet som
fylkeskommunen er i gang med.»
Votering:
Det vart votert alternativt over tilrådinga frå fylkeskommunedirektøren og forslaget
frå Frank Sve. Tilrådinga frå fylkeskommunedirektøren fekk 10 røyster og vart
vedteke. 2 (2FRP Sve, Fiksdal) røysta for forslaget frå Frank Sve.
Tilråding frå Fylkesutvalet - 12.06.2020
1. Fylkestinget ber administrasjonen arbeide vidare med realisering av alternativ
løysing for ny Nerlandsøybru etter justert alternativ 5 i saksutgreiinga.
2.

Med alternativ løysing meiner fylkestinget at det skal planleggast med
følgjande endringar samanlikna med regulert løysing:

 Bygge ny bru med 7 % stigning og vegklasse Hø2. Dette gir redusert behov for fyllingar
på begge sider av brua, samt enklare kryssløysing på Nerlandsøya og Igesund. Slik
stigning og vegklasse er også avgjerande for at punkta under kan gjennomførast.
 Bygge ny bru med breidde 10 m: køyrebanebreidde 6 m, skulder 0,5 m på begge sider,
fortau 2 m og 0,5 m brurekkverk på begge sider av brua.
 Ikkje bygge 350 m gang- og sykkelveg, 2 stk. busslommer, 250 m veg og nytt
kryss på Igesund (krysset må flyttast).
 Ikkje bygge ca. 50 m gang- og sykkelveg og 1 stk. busslomme på Nerlandsøya.
3.

Dersom det er mogleg, skal tiltaket realiserast innanfor bruprosjektet som
fylkeskommunen er i gang med.

