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Utbedring av veibanen på Sarnes  

 Rådmannens innstilling 

  
Teknisk utvalg sender saken til Formannskap og Kommunestyret. Nordkapp kommune 
bør vurdere investeringsbehov for dette prosjektet. Dersom det er politisk vilje å bedre 
tilstand på Sæternesveien på Sarnes, må det bevilges kr 1,6-1,7 mil til utbedring av 
veibanen. 
  
 
 
 
Bakgrunn  
 
Nordkapp kommune får stadig flere henvendelser fra beboere på Sarnes som klager på 
dårlig veistand i området.  
 
I juni 2020 har renovasjonsselskap FIMIN stanset renovasjonstjenester på Sarnes med 
begrunnelse i dårlig veistand og fare for skader på renovasjonskjøretøy og utstyr. 
Problemet ble da løst ved å etablere midlertidig søppelkontener i området i påvente av 
utbedring av veibanen. Veibanen ble midlertidig utbedret ved skraping og utjevning, 
deretter renovasjon ble gjenopprettet. 
 
Kommune vei på Sarnes er en grusvei, ca. 600 m lang med bredde på ca. 4,5 m 
 
Veikonstruksjon mangler viktige anlegg som grøfring og stikkrenner. Mangel på disse 
gjør at veibanen ble stadig utvasket i perioder med nedbør og vårsmelting, Dette 
resulterer i store kratere på veibanen som er til hinder for normale kjøreforhold.  
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Problemet ble forsøkt løst i flere år ved regelmessig tilførsel av grusmasser, med 
utvasking av masser fortsetter grunnet manglende dreneringstiltak. 
 
Sommer 2020 har kommunen forsøkt å få fagfolk å se på problemet. Det ble laget en 
enkel beskrivelse av nødvendige tiltak som består av følgende: 
 
• Ca. 600 m veigrøft 
• Etablering av stikkrenner, 6 stykk, dim. 400 mm 
• Etablering av rør under innkjørsel, 8 stykk, dim. 200 mm 
• Utskifting av dårlige masser, c. 50 m 
• Avretting med tilføring av løsmasser 
 
 
Kommunen har gjennomført befaring og kabelpåvisning i området. Det viser seg at 
langs hele veibanen ligger mye høyspent og fibernett kabler. Vannledning er lagt inn i 
selve veibanen, i tillegg krysser private avløpsledninger veien, fra nesten alle bygninger 
på Sarnes.  Dette gjør at utbedringsarbeid er komplisert og innebærer høy risiko. 
 
5 lokale entreprenører og Veidekke AS ble invitert til konkurranse om oppdraget.  
Det er kommet 3 tilbud på oppdraget hvorav kun en entreprenør priset hele oppdraget, 
mens de øvrige kunne kun oppgi timepris for bruk av maskiner.  
 
Tilbudet med fastpris påberoper seg kr 1 255 000, eks mva. 
 
Med begrunnelse i manglende økonomisk ramme for dette prosjektet ble alle tilbud 
avvist av Nordkapp kommune.  
 
Det er viktig å bemerke at prosjektet har høy usikkerhetsgrad og reelle kostnader kan 
overstige tilbudsprisen betydelig.  
 
Anbefaling 
 
Nordkapp kommune bør vurdere investeringsbehov for dette prosjektet. Dersom det er 
politisk vilje å bedre tilstand på Sæternesveien på Sarnes, må det bevilges kr 1,6-1,7 
mil til utbedring av veibanen. 
 
Det anbefales å utføre faglig prosjektering og lyse ut prosjektet i nasjonal database.


