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Sammendrag:

Det vises til budsjett 2012 hvor Fauske kommunestyre har vedtatt å bevilge kr. 3 milL. ti
opprusting av koinunale veger. I tilegg er det avsatt kr. 5 mil. til ferdigstilelse av veg og g/s-
veg mellom Finneid og Hauan samt 2 mil. til utvidelser av parkeringsplassene ved Daja
Turistsenter, Kjelvanskrsset, Skihyta og Jakobsbaken.

Innledning

I perioden 2006 - 2011 er det foretatt en omfattende opprusting av mange kommunale veger til
en total kostnad av kr. 36,2 mil. Status i dag er at standarden på koinunens mange grsveier
totalt sett er betydelig forbedret. Standarden på de dårligste asfaltveiene er videre forbedret ved
at det er foretatt flere reasfalteringer i perioden. Mange veger er også nyasfaltert de siste årene
(Erikstad, Vestmyra, Sulitjelma, Tortenli og i Hauanområdet).

Opprustingsplan 2012 p

Følgende veger innenfor en kostnadsrame på 3 milL. foreslås prioritert i 2012:

Breddeutvidelse av Grønåsveien

Grønåsveien starer ved jernbanekulverten i Bjørkveien og ender i Grønås. På strekningen
mellomjernbanekulverten og området rudt Fauske Handelspark registreres det en betydelig
økning av biltrafikk og gang-/sykkeltrafikk. Spesielt etter at Friskhuset ble etablert i
handelsparken har trafikkengden av spesielt myke trafikanter økt betydelig. Samtidig med økt
trafikk er dagens veg svært smal på deler av strekningen og det mangler belysning. Det er mottatt
flere bekyringsmeldinger på dette.
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Det foreslås avsatt kr. 1,6 milL. til en betydelig breddeutvidelse av vegen som legger til rette for
senere anlegging av fortau på denne strekningen, se vedlegg. Inkludert i budsjettka1kulasjonen er
også oppsetting av LED gatelys på strekningen.

Det er ikke inkudert asfaltering eller kantstein i årets budsjett. Asfaltering og etablering av
permanent fortau foreslås utført i 2013. Ved å avvente asfaltering over en vinter vil massene
sette seg og asfaltering kan gjøres på forholdsvis stabile masser.

Forslag til investering Grønåsveien: kr. 1,60 mil.

Bringsliveien

Store deler av Bringsliveien i Valnesfjord er tidligere rustet opp i hovedsak med geonett og ny
((vegkropp)) .

Det foreslås å ferdigstile de siste 900 meter av vegen med vegduk og geonett fra Asplund og til
krsset mot Vestvatnli, se vedlegg.

Forslag til investering Bringsliveien: kr. 0,90 milL.

Reasfaltering Arsenalveien

Arsenalveien går fra RV80 og til Erikstad gravlund. Gravlunden benytes i stadig større grad i
forbindelse med begravelser. De første 160 meter (fra RV80) er i dårlig forfatning med nedslitt
asfalt og svært ujevn overflate. Det foreslås reasfaltering av streknngen.

Forslag til investering Arsenalveien: kr. 0~23 mil.

Reasfaltering fortau langs Torggata

Fortauet langs Torggata fra Jernbanegata og til Fauske kino er i dårlig forfatnng med svært
ujevn overflate. Det foreslås utskifting av kantstein og reasfa1tering av streknngen. Det
forventes at det på delstrekninger må anlegges nyt fortau.

Forslag til investering Torggata: kr. 0,27 mil.

Opprusting av Bringsliveien og reasfalteringene vil bli lagt ut på Doffin (database for offentlige
innjøp). Breddeutvidelse av Grønåsveien utføres i egenregi.

INNSTILLING:

Plan- og utviklingsutvalget i Fauske kommune vedtar foreslått opprustingsplan for
kommunale veger for 2012 innenfor en kostnadsramme på kr. 3 mil.



Even Ediass,en
Rådman
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