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Søknad om dispensasjon

Det søkes herved om dispensasjon fra de generelle b estemmelsene i kommuneplan om bygging i

LN FR-område.

Dispensasjonen gjelder bygging av midlertidig bru som gjelder omkjøring av FV 33 og FV 251 i

anleggsperioden for bygging av Hellefossbrua og Ton såsen. Omkjøringsvegen består av Fv. 219

Sanatoriet-Bruflat, Fv. 235 kort strekke i Bruflat sentrum og Fv. 251 Bruflat-Høljarast. Å etablere e n

midlertidig bru i tilknytning til nevnte anleggsarb eider anser vi som svært samfunnsøkonomisk, der vi

oppnår mange fordeler. Situasjonen er slik at den g amle eksisterende Lunde Bru ikke vil tåle

belastningen en slik omkjøring vil gi. Den nye Hell efossbrua vil heller ikke være ferdig før arbeidene

med FV 33 starter slik at planen er å etablere en e tt-felts lysregulert midlertidig bru rett på nordsi den

av eksisterende bru. Fordelene ved dette mener vi e r blant annet:

Miljøbesparende i form av forventet kortere bygget id

Bilister spares for kjøring gjennom et tungt anleg gsområde, samtidig skånes bilister for

usikrede og midlertidig sikrede fjellskjæringer.

Svaberg på begge sider av elva gjør oppryddingen e nklere ved fjerning av brua slik at ”såret”

etter brua blir minst mulig

Sikre arbeiderne for nærgående trafikk

Grunneiere og naboer er positive til tiltaket og de t er skrevet avtale med grunneierne

nærmest elva på begge sider som er mest berørt. Det mangler fortsatt en bekreftelse fra

Opplysningsvesenets Fond som får eiendommen sin (1 26/1) berørt i krysset mot

eiendommene og utvidelse av veien mot brua på nord/ øst-siden av elva. Statens Vegvesen er

også positiv og vil også bidra økonomisk til etable ringen av den midlertidige brua.

Den midlertidige brua har en kort levetid og kommer til å bli revet august 2019, og vil i løpet

av tiden den står der gjøre en svært samfunnsøkonom isk nytte

Ulemper vil også følge prosjektet og vi ser følgend e ulemper:

Bygging i LN FR-område

Bygging på annen manns grunn – Det må etableres adk omstvei og bru over følgende

eiendommer: 126/1. 126/15, 126/63 og 126/212.

Evt. utfordringer vedrørende kulturminnet Lunde Bru (utredes spesielt før søknad om I G)


