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Søknad om fråvik - fv. 60 Ringstad bru i Stranda kommune
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
Samferdselsutvalet godkjenner fråvikssøknadane som gjeld utforming av rekkverk
og siktforhold under føresetnad at avbøtande tiltak som omtala i saka vert
gjennomført.

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 bli godkjent av samferdselsutvalet. For bru og ferjekai og andre
bærande konstruksjonar har Vegdirektoratet mynde til å fråvike normalane for
både riks- og fylkesvegar.
Det er komme inn to søknadar om fråvik knytt til Ringstad bru på fylkesveg 60 i
Stranda kommune. Bakgrunnen for søknadane er at rekkverket på Ringstad bru er i
dårleg stand, og ein må derfor bytte kantdragar og rekkverk på brua. Det ligg ein
avkøyrsle til ein bustad rett ved brua, og det er ikkje råd å få plass til godkjent
rekkverksavslutning utan å flytte avkøyrsla. På grunn av rekkverket oppnår ein
heller ikkje kravet til sikt i avkøyrsla, og prosjektet søkjer derfor fråvik både frå
kravet til rekkverksforlenging mot bru og frå kravet til sikt.
Vurdering
For å oppnå krava i vegnormalen knytt til sikt og til rekkverksavslutning mot bru,
må ein flytte avkøyrsla eit godt stykke frå brua. Ulempa med dette er at den då blir
liggjande nær ein bakketopp og eit trafikkert kryss, og er ei løysing fråviksgruppa
ikkje vil tilrå med tanke på trafikktryggleiken. Vi støttar derfor fråvikssøknaden,
men meiner likevel ein må sjå på om det er mogleg å gjere nokre justeringar både
for å betre siktforholda i avkøyrsla og med tanke på avslutning av rekkverket mot
brua.
Søkar bør sjå på om det er mogleg å justere avkøyrsla nokre meter for å få litt meir
avstand til brua. Nytt brurekkverk vil være høgare enn dagens rekkverk og dermed
også meir sikthindrande, og berre det å justere avkøyrsla med nokre meter vil
være positivt.
Ei justering av avkøyrsla litt lengre frå brua vil også gjere det mogleg å få ei betre
avslutning på rekkverket enn det som kjem fram av planane.
Når det gjeld avslutninga av rekkverket, skal dette forlengast til utanfor
sikkerheitssonen (4 meter frå vegkant), og i tråd med handbok V160 kap.4.3.3.
Rekkverksenda skal sikrast i tråd med handbok N101 kap. 4.3.

Som avbøtande tiltak for at ein ikkje når siktkrava, vil søkar gå i dialog med
grunneigar om å fjerne skog/vegetasjon i innerkurva for å gjere sikta så god som
råd. Fråviksgruppa meiner dette er eit godt tiltak som vi håpar lar seg gjennomføre.
Fråviksgruppa tilrår å godkjenne søknadane under føresetnad at dei avbøtande
tiltaka som nemnt ovanfor vert gjennomført.
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