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Søknad om fråvik - vegbreidde - fv. 5878 Nerlandsøybrua i
Herøy kommune
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
Samferdselsutvalet godkjenner søknad om fråvik frå N100 knytt til vegbreidde.
Endringane som er gjort i prosjektet knytt til val av løysing for mjuke trafikantar,
gjer at det vurderast som forsvarleg med tanke på trafikktryggleik å redusere
skulderbreidda til 0,5 meter på begge sider av brua.

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.
Prosjektet går ut på å bygge ny bru til Nerlandsøya, da dagens bru er svært
korrodert og i dårleg forfatning. Av i all hovudsak økonomiske omsyn har man sett
det som nødvendig å bygge brua både kortare og smalare enn planlagt, og i
samband med dette har det tidlegare vore gitt fleire fråvik knytt til blant anna
vegbreidde og stigningsforhold.
Etter sist runde med fråvik, viste tverrprofilet innanfor brurekkverka følgjande:
0,5m skulder – 6m køyrebane – 0,75m skulder – 2,5m fortau. I etterkant har
fortausløysinga blitt erstatta med 3m gs-veg, med rekkverk mellom gs-veg og
køyrebanen. Denne endringa meiner fråviksgruppa er ei stor forbetring med tanke
på trafikktryggleik, og støtter valet som ble tatt.
Etter denne endringa var tverrprofilet innanfor brurekkverka slik:
0,5m skulder – 6m køyrebane – 0,75m skulder – 0,5m rekkverksrom – 3m gs-veg.
No søkjast det fråvik frå kravet til vegbreidde, for å oppnå ei innsparing knytt til
mindre betongmengde og vekt på brua. Køyrebanebreidda på 6m oppretthaldast,
men skulderbreidda reduserast frå 0,75 til 0,5 meter.

Vurdering
Samferdselsutvalet har tidlegare godkjent en søknad om skulderbreidde på 0,5
meter på den eine sida av brua (mellom brurekkverket og køyrebanen).
Fråviksgruppa si tilråding:
«Endringane som er gjort i prosjektet knytt til val av løysning for mjuke trafikantar,
gjer at fråviksgruppa no meiner at det er forsvarleg med tanke på trafikktryggleik å
redusere skulderbreidda til 0,5 meter på begge sider av brua.»
Fylkeskommunedirektøren støttar fråviksgruppa si tilråding i denne saka.
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