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OPPGRADERING GATELYS - ENØKTILTAK

Vedlegg: Kart Bjørkveien-Rognveien, Hauan

Sammendrag:

I årsbudsjettet for 2011 vedtok Fauske kommunestyre å bevilge kr. 500.000,- til oppgradering av
gatelys som et Enøk-tiltak.

LED-belysning

Fauske kommune anla i 20 L O LED-belysning i det nye boligfeltet i Finneidlia. Gatelysene har
fungert etter hensikten og er godt mottatt blant beboerne i området. Strømforbruket til slike
LED-armaturer ligger på ca. en tredjedel i forhold til gamle armaturer. Investeringskostnaden er
noe høyere for LED-armaturer.

Målsetning for valg av tital\:

Enhet VVA har sammen med Fauske Lysverk diskutert hvordan man best mulig kan starte en
oppgradering av gatelys. Målet med et enøk-tiltak må i første rekke være å redusere de til dels
betydelige strøm- og vedlikeholdskostnadene for å holde gamle og utslitte gatelysanlegg i drift.

Et annet mål i prosjektet bør være å utføre oppgradering på strekninger som i stor utstrekning
benyttes som skoleveg og i dag har dårlig og kostbar belysning.

Gatelys Rognveien/ Bjørkveien i Hauan

Gatelysene ble anlagt i ca. 1970 og situasjonen i dag kan oppsummeres som følger:

. Rognveienl Bjørkveien regnes som den mest trafikkerte kommunale vegen i Fauske

kommune både for myke trafikanter og kjøretøyer. Strekningen benyttes også i høy grad
som skoleveg

· Gatelysene er anlagt i L 970-årene. Anlegget nærmer seg raskt forventet levealder (ca. 50
år)

. Strømforbruket er anslagsvis 3 ganger så høyt som LED-belysning

. Lyseffekten på eksisterende gatelys er svært dårlig



. Det har vært til dels store vedlikeholdskostnader hovedsakelig pga luftspenn hvor busker

og trær ofte slår mot trådene og kortslutter anlegget ved sterk vind.
. Årlige kostnader for skogrydding langs traseen

. Plasseringen av gatelysene er noe tilfeldig mht avstand mellom lysene og avstand til vegl

fortau. Spesielt langs vestre del av Rognveien er avstanden mellom eksisterende
trestolper og gang-I sykkelveg svært stor

. Estetisk framstår eksisterende belysning som mindre bra

Med bakgrunn i ovennevnte har rådmannen valgt å prioritere utskifting av gatelys langs
Rognveienl Bjørkveien, se vedlagte kart.

For å få et best mulig totalresultat med hensyn til kvalitet ønsker rådmannen at hele
gatelysanlegget blir utskiftet. Totalt må 20 gatelys demonteres og erstattes med nye.

Ut fra en antatt enhetskostnad på ca. 25.000,- pr. punkt inkL. kabling vil alle trestolpene fra
Hauanbrua og fram til krsset i Granveien kunne byttes ut til moderne stål stolper ml LED-
belysning samt kabling innenfor tildelte midler.

INNSTILLIN G :

Plan- og utviklingsutvalget velger å benytte vedtatte Enøk-midler til oppsetting av nye
gatelysstolper, kabling samt LED-belysning langs Bjørkveien og Rognveien mellom
Hauanbrua og krysset til Granveien.

Per Gunnar Pedersen
Rådmann

Frank Bernhardsen
Kommunalsjef
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