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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune ber Hordaland Fylkeskommune å utarbeide en beredskapsplan for
Askøybroen. Det anmodes om at saken gis høy prioritet.

SAMMENDRAG
Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen har utarbeidet en «Beredskapsanalyse for
bruforbindelsene rundt Bergen» (vedlagt) Denne ble vedtatt i Fylkesutvalget 19.05.2016. Det
forutsettes at beredskapsanalysen blir fulgt opp med egen beredskapsplan for Askøybroen. Det
foreligger ikke en slik beredskapsplan for Askøybroen. Askøy kommune må snarest be
Hordaland Fylkeskommune som eier av Askøybroen å utarbeide beredskapsplan. Saken må gis
høy prioritet.
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Følges opp av rådmannen og oversendes Hordaland Fylkeskommune
Saksopplysninger:

Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen har utarbeidet en «Beredskapsanalyse for
bruforbindelsene rundt Bergen» (vedlagt) Denne ble vedtatt i Fylkesutvalget 19.05.2016 og det
ble gjort slikt vedtak:
1. Fylkesutvalet ser på Beredskapsanalysen for brusambanda rundt Bergen som et viktig
bidrag i oppfølginga av fylkeskommunen sitt ansvar for sivil transportberedskap i fylket
2. Fylkesutvalet støttar fylkesrådmannen sine merknader til høyringsinnspela, og tek
beredskaspsanalyse for brusambanda rundt Bergen til orientering.
3. Fylkesutvalet legg til grunn at den vidare oppfølginga av beredskapsanalyse for
brusambanda rundt Bergen vert gjort i samarbeid med aktørane i kontaktmøtet for sivil
transportberedskap i fylket.
Etter det en har fått opplyst fra Hordaland fylkeskommune er det kun Sotrabroen som er blitt
fulgt opp med «beredskapsplan for Sotrabrua» For Askøybroen er det ikke utarbeidet en egen
beredskapsplan.
Vurdering:
Askøybroen er den eneste fastlandsforbindelsen til og fra Askøy. I en situasjon hvor denne
forbindelsen blir brutt oppstår en transport - og beredskapsmessig utfordring for Askøy
kommune. Det er derfor avgjørende for kommunen at det utarbeides en beredskapsplan for
Askøybroen så snart som mulig. Askøybroen er en del av fylkesvei 562, og det er derfor
Hordaland fylkeskommune sitt ansvar å få på plass en beredskapsplan for Askøybroen.
Folkehelseperspektiv:
Det er av stor betydning blant annet for ambulanse – og syketransport at det planlegges for
denne type transport dersom Askøybroen av ulike årsaker skulle bli stengt, og ikke lenger være
tilgjengelig for biltransport.

Økonomi:
Ikke relevant i denne saken
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