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KOMMUNALE VEGER - OPPRUSTINGSPLAN 2011

Vedlegg: Kartutsnitt Holtan, Bringsli Nordengvn, Vatnbygda, Langvannsveien! Bursiveien, øynes,
Vestmyra, sentrmsområdet og Hauan (vedlegg 1-8)
Oversikt forslag ti opprustingsprosjekter 2011, vedlegg 9

Sammendrag:

Det vises til budsjett 2011 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 10 mil. til
opprusting av kommunale veger i 201 1.

Innledning

Fauske kommune har ansvaret for følgende:
. Antall kommunale veger:

. Antall kilometer kommunale veger:

. Antall kilometer grusveier:

. Antall kilometer med fast dekke:

25 L kommunale veger
130 km
92 km (71 %)
38 km (29 %)

I tilegg har Fauske kommune ansvaret for en rekke større og mindre parkeringsplasser i og
utenfor sentrum; totalt utgjør disse parkeringsplassene et areal på ca. 50.000 m2.

I 2008 ble følgende veger rustet opp for totalt 3 mil:

. Deler av Grønåsveien, Medliveien og Bringsliveien

12009 ble følgende veger rustet opp for totalt 8,8 mil (bevilget beløp 9 mil.):

Veger hvor det ble anlagt geonett, duk, pukk og toppdekke:
. Deler av Grønåsveien, Holtanveien (Tverrveien), Medlivegen, Nesveien, Bringsliveien,

Laksåbakkveien, Medåsveien og Vassryggen - 5,4 mil.

Grusveier som ble opprustet uten geonett mm:
. 0mf1ogveien og Kirkegårdsveien i Sulitjelma, Moen, Nordengveien i Kvitblik, Krykkja,

Vika og Bådsvik - 1 milL.



Asfaltveier:
. Asfaltering Heggveien, Einerveien, Granveien, Fugleveien (reasfaltering), Kantlyngveien

(reasfaltering), Tortenliveien og Kirkebakken, Sulitjelma - 2,4 mil

12010 ble følgende veger rustet opp for totalt 10 mil:

Veger hvor det ble anlagt geonett, duk, pukk og toppdekke:
. Deler av Grønåsveien, Medlivegen, Nesveien, Bringsliveien, Laksåbakkveien,

Nordengveien (Valnesfjord), Medåsveien og Vassryggen - 4,8 milL.

Grusveier som ble opprustet uten geonett mm:
. Vatnbygdveien, Tortenliveien, Ytre Leivset, Kirkegårdsveien i Sulitjelma, Nordengveien

i Valnesfjord, Vassryggen - 1,6 milL.

Asfaltveier:
. Asfaltering deler av Sjåheiveien! Granveien, Asalveien, Poppelveien, Helskarveien,

Eriksbakkveien samt reasfaltering av Rognveien, Tareveien, Hauanveien, gangveier i
Hauan samt Kirkeveien - 3,6 mil

I tilegg ble brua i Fagermoen skiftet ut med stikkrenne.

Opprustingsplan 2011

Ved utarbeidelsen av planen er det tatt utgangspunkt i en generell standardheving rundt om i hele
kommunen. Ferdig utførelse forutsetter at man ikke får uforutsette prisendringer. Eventuelle
endringer vil kunne medføre at det enkelte vegprosjekt kan bli noe opp- eller nedjustert.

Følgende opprustingsmetode vil bli benyttet på de dårligste grusveiene, jfr.
opprustingsprosjektene i 2010:

. Vegduk mot eksisterende veg, klasse 2

. Geonett over hele vegbredden

. 20 cm grovpukk 22-64 mm

. 15 cm grus 0-18

. Grøfting langs begge sider minimum 0,5 m under nivå geonett

. Utskifting av stikkenner etter kartlegging

På de bedre grusvegene skal det legges på grus og evt. grovpukk. På enkelte veger er det også
tatt høyde for grøfting.

Det tas forbehold om mindre endringer.

Veger som foreslås prioritert fullopprustet ml duk, geonett, pukk og
toppdekke:

Grønåsveien:



Grønåsveien starter ved Terminalveien og ender i Grønås. Dette er en gammel veg som i
hovedsak er bygd rett på myr/leiregrunn. Spesielt i teleløsningen blir vegen bli svært dårlig.

12006 ble vegen rustet opp ca. 0,8 km fra Terminalveien. 12008 ble den så rustet opp 1,7 km fra
Grønås samt 0,7 km av Holtanveien (Tverreien fra Ny-Jord) og i 2009 og 2010 ble opprusting
foretatt på totalt 4 nye km fram til Svenning Gård. I tilegg ble Holtanveien ferdigstilt. Det
foreslås nå å investere nye 2,1 milL. for å ferdigstile hele Grønåsveien, se vedlegg 1.

Bringslivegen:
Vegen blir ved store nedbørsmengder og i teleløsningen bløt og sporete og medfører at vegen må
stenges i perioder. 12008,2009 og 2010 ble totalt 2,2 km rustet opp. 12011 foreslås det å ruste
opp følgende strelminger:
Opprusting med geonett etc:

. 1100 m fra fylkesveg 530 (Fridalsvegen) og fram til krysset til Vestvatnli, se vedlegg 4.

. 800 m fra Bringslimark og til Asplund, se vedlegg 2.

Nordengveien:
Vegen er rustet opp over flere år. En forholdsvis kort strekning på 150 meter gjenstår aven
strekning med svært dårlig grunn, se vedlegg 2.

Veger som foreslås opprustet uten geonett:

Bringsliveien:
Opprusting uten geonett etc:

. 700 m fra fylkesveg 531 (Nordvikveien) og til start opprusting ved Solvang, se vedlegg

2.

Vatnbygdveien:
12010 ble 0,4 km av Vatnbygdveien rustet opp med duk, pukk, toppdekke og grøfting. Det
foreslås nå å ferdigstile Vatnbygdveien (1,25 km) fram til krysset vi Heitosen, se vedlegg 3.

Langvannsveien, Sulitjelma:
I østre del av vegen er det anlagt en betongmur. Høsten 2010 ble det konstatert at muren har fått
en betydelig skade. Det må antas at store deler av foreslått budsjettpris medgår til reparasjoner av
muren. Resterende midler vil bli benyttet til oppgrusing, se vedlegg 4.

øynesveien:
Vegen ble noe opprustet i 2010 (ca. 400 m ml grøfting og toppdekke). Det foreslås nå en videre
oppgrusing med nyt toppdeld(e og grøfting på en strekning på 750 m, se vedlegg 5.

Veger hvor det foreslås nyasfalteringl reasfaltering:

Måkeveien og Terneveien, Vestmyra:
Vegene er de siste på Vestmyra uten fast dekke og foreslås prioritert for nyasfaltering, se
vedlegg 6.

Eliasbakken, sentrum:



Eliasbakken går fra Europaveg 6 og til Vollgata. Asfalten er nedslitt og krakelert og det foreslås
reasfaltering, se vedlegg 8.

Farvikveien, Vestmyra:
Også denne vegen er nedslitt og asfalten krakelert. Det foreslås derfor reasfaltering fra
Kirkeveien og til start nedfart til Farvikdalen, se vedlegg 6. Det foreslås å stoppe her på grunn av
uavklarte forhold vedr. fotballhalltomta.

Seljeveien, Aspveien, Furuveien og Sjåheiveien, Hauan:
Asfaltering av disse vegene har vært etterlyst over mange år. Det foreslås nå nyasfaltering av alle
disse vegene, se vedlegg 7.

Bursiveien, Sulitjelma:
Bursiveien er nedslitt og asfalten krakelert på flere strekninger. Det er i øvre del av vegen også
behov for oppbygging av kjørebanen over en strekning på ca. 30 meter i øvre del av vegen
(dump som blant annet bussen slår ned i), se vedlegg 4.

Diverse "frie midler"

Det foreslås at kr. 62500,- holdes av for eventuelle justeringer etter anbudskonkurransen.

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for
kommunale veger for 201 1.

Ragnar Pettersen
Rådmann

Frank Bernardsen
Kommunalsjef
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OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER 2011f-.-- ----i-i-.-r=----=------------_._--- --- -- --- ---~----_.
Alle oppgitte priser er budsjettpriser basert på prosjektene i 2010.

- - . .. =iA;-- ---------_.__. -_._----- ------. ._-
Antatt- __o - __________.__

Lengde meter- Budsjett Kommentarer
..--_. ---- . --- pr!!

---
Veier ml geo nett -_.-------1-----_._.-. -'--'---'

-~--_.
2100~-1000

.-_0 _ ----
Grønåsveien 2100000 --_._._--_.-
Bringsliveien nord (fram til Holen) 1100 1000 1100000 -----'-
Bringsliveien midt (vI Asplund) 800 1000 800000._----c-.-- .-~---_.--
Nordengveien, Valnesfjord. __ 150 1000 150000

-- 4150000

--"---
-----_._-----------1-.-- 1---_.----
Sum veger ml geonett______ 1-._-_. _.----
-- - ---" _._--_.-.._------
Veier ml pukk og g~us _'-_.---" i-- .-
Vatnbygdveien (inkL. grøfting) 1250 e-- 8QQ

1000000 Pukk, grus og grøfting.-'--
Bringsliveien sør 700 800 560000 Pukk, grus og grøfting---_.__.-.-.
Langvannsveie~_____ 350 400 90000 Rep. mur/grus - -

øynes 750 300 225000 Kun arusina-~-------_.---_.-_. i--_.-------_._---_._-- ..-_..--l--- __o ------
§um veger fTl grus______~-

-- _I 1875000
------_..-._----

-------_._-_._-----_.------ i---.---------
Asfaltering: m2 m2-pris1--_.--_._------_.---- ._-c--.-.--.-..-
1-._-_._---_.--------- ..-- ___o 1-----_._---
Måkeveien (380m*5m)_______ 1900 250 475000 Ny asfalt _.
Terneveien (380m*5m) 1900 250 475000 Ny asfalt ._-----
Sjåheiveien _(øst) (260m*5m) 1300 250 325000 Ny asfalt ---- ----f---
Sjåheiveien (vest) (200m*5m) 1000 250 250000 Ny asfalt .-_._--
Furuveien (470m*5m) 2350 250 587500 Ny asfalt ----- -- ---
Aspveien (380m*5m) 1900 250 475000 Ny asfalt .--"- - ----_.-
Seljeveien (300m*5m) 1500 250 375000 Ny asfalt "-'----
Eliasbakken (80mx6m) 480 250 120000 Reasfaltering--- ._-_.---_.
Farvikveien (200m x 6m) 1200 250 300000 Reasfalteri ng

Bursiveien (reasfaltering) (530m*5'! 2650 200 530000 Reasfaltering -_.--
-- -- ---------------

Sum asfaltveier 3912500 ----'-
_.---------_.__._.------ - ---'-'--

Diverse vedlikehold 62500 Frie midler-- -- _._-

TOTALSUM: 10000000


