
  

Vakre vegers pris
Vegdirektørens pris VAKRE 
VEGER ble opprettet i 1988. 
Prisen er en hederspris for 
anlegg med gode estetiske 
kvaliteter tilpasset omgivelsene. 
Det kan være veger, gater, bruer, 
tunneler eller tilhørende anlegg 
og utstyr. Anlegget må være en 
del av det offentlige vegnettet. 

Vakre Vegers pris 2008 

Risøy bru, rv 47, Haugesund 

Juryens begrunnelse:
Rehabiliteringen av Risøy bru i Haugesund 
sikrer dette monumentet for framtida – et 
byggverk som er ingeniørkunst av ypperste 
klasse og et identitetsskapende element 
for byen.

Den er et landemerke i Haugesund der den 
svinger seg i en elegant form fra bysiden, og 
hever seg høyt over Smedasundet før den 
kommer ned på Risøya.

Brua er et imponerende byggverk, som også 
er en kontrast og har en helt annen skala enn 
byen som ligger under den – likevel fremhever 
de hverandre på en måte som gir spenning i 
opplevelsen av både byen og brua.

Rehabiliteringen har på en respektfull og 
ydmyk måte tatt hensyn til bruas opprinnelige 
utforming – både i behandlingen av de enkelte 
detaljer og behandlingen av de store flatene.

Prosjektfakta:
Byggeår:	 1939	
Prosjektering:	 Aas-Jacobsen	A/S	
Entreprenør:	 Stoltz-Røthing	og	
	 Høyer-Ellefsen		
Kostnad:	 950.000,-	kroner	
Rehabilitering:		 1991	
Entreprenør:	 Selmer	Vest	AS	
Kostnad:	 3,9	mill	
Rehabilitering:		 2004-	2005	
Entreprenør:	 BM	Overflateteknikk	AS	
Kostnad:	 25	mill	

Risøybrua er en buebru i betong med over-
liggende brudekke. Overbygningen over brua 
samt sidespennene består av plasstøpte 
bjelker, og brudekket er understøttet av søyler. 
Totallengde er 366 meter, fordelt på et bru-
spenn på 100 meter, og sidespennene på hen-
holdsvis bysiden og Risøysiden på 140 og 121 
meter. Største høyde over sjøen er 28 meter. 
Betongen er blitt rehabilitert og forsterket. Det 
er katodisk beskyttelse på deler av armeringen 
- det vil si bruk av strøm for å forhindre korro-
sjon. I tillegg er det nye fuger, ny fuktisolasjon 
og asfalt.

De andre prisvinnerne i 2008 er:

Slemmestadveien, rv 165, Vollen i Asker 
Nasjonale turistveger

Hedrende omtale: 

Spangereidkanalen, Lindesnes
Prosjekt Opne landskap, Sogn og Fjordane

2008
Risøy bru, rv 47, 
Haugesund 
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