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Midlertidig endring av reglement for vippebroen mellom Karmøy og Storøy Karmøy kommune - Rogaland fylke
Vi viser til søknad fra Storøy Næringspark AS av 28.05.2018, samt møte av 24.04.2018 og
korrespondanse i saken.
Kystverket gav 19.02.1986 Karmøy kommune tillatelse til å oppføre vippebro/ klaffebro til
Storøy på vilkår. Storøy Næringspark AS har ansvaret for driften av vippebroen. I gjeldende
reglement fra 11.04.1988 har båttrafikken første prioritet til passering. Broen skal stå
oppvippet og kan legges ned for passering av biltrafikk dersom det ikke er båter på vei inn i
farvannet, jfr. pkt 1 og 7 i vedlegg.
Biltrafikken til/ fra Storøy har økt kraftig siden reglementet ble innført og det medfører at
vippebroen går opp og ned mange ganger hver dag, som medfører slitasje på systemet,
som har gitt seg utslag i gjentatte uønskede driftsstans på vippebroen. Driftsstans går
utover båttrafikken ved at broen blir liggende nede, og dette kan gå utover sikkerhet til de
sjøfarende ved dårlig vær. Storøy Næringspark AS søker om en midlertidig endring i
broreglementet på 6 måneder ved at broen ligger ned mellom klokken 06-18, og at det er
båttrafikken som må ringe et direktenummer for å få den i oppvippet posisjon i dette
tidsrommet. Målsettingen er at vippebroen skal bli mer driftssikker med en slik løsning.
Søknad om midlertidig endring av reglementet har vært på høring, og det er ikke kommet
negative tilbakemelding på omsøkt forsøksordning. Røværfjord AS og Røvær Øyting kom
med justeringer som er tatt til følge i dialog med søker. Dersom ordningen ikke virker
tilfredsstillende i prøveperioden vil den kunne bli avviklet før det er gått 6 måneder.
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Midlertidig endring av reglement
I en prøveperiode på inntil 6 måneder fra 01.07.2018 til 31.12.2018 endres
reglementet midlertidig i ukedagene (mandag – fredag) i mellom kl. 06-18.
Mellom kl. 06 og kl. 18 mandag til fredag ligger broen nede, og de sjøfarende må
ringe et direktenummer for å få broen åpnet og denne vil stå åpen i 5 minutter før
den legges ned.
Mellom kl. 18 og kl. 06 mandag – fredag og i helgene skal broen stå vippet opp, som
tidligere, og bilførerne må ringe (eller på annen måte) få broen lagt ned.
Skilt med telefonnummeret for direkte åpning av vippebroen plasseres ved broen
vendt mot farvannet i begge fartsretningene.
Det skal installeres tilstrekkelig med sikkerhetssystemer til å ivareta sikkerheten til
både skipstrafikken og bil- og persontrafikk på landsiden (lyd, lys og fysiske
sperringer), ref. beskrivelse i søknad, før prøveperioden kan ta til.
Reglementsendring må annonseres i Haugesunds Avis, samt etterretning for
sjøfarende, før igangsetting av prøveperiode.
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