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1 Innledning 

 

Nordkapp kommune ved Teknisk sektor har fått i oppdrag å utbedre Sætervågveien på 

Sarnes. Sætervågveien har et toppdekke av grus som er lagt på et bærelag av mindre grove 

steinmasser sammenblandet med stedlige masser. Hele veistrekket som skal utbedres er på 

vel 600 meter og har en bredde på ca. 4,5 meter. Veien strekker seg fra E69 i krysset ved 

Sarnes-internat og ut til enden ved Smineset.  

Veien er i generelt dårlig forfatning og det er et stort behov for utbedring. Det er utfordrende 

å opprettholde en god standard, samt drive vedlikehold på denne veien da manglende 

dreneringsgrøfter i overkant av veistrekket ofte fører til overflateerosjon i grusdekket. Det er 

spesielt ved vårsmelting og i forbindelse med store nedbørsperioder at det registreres større 

skader på veibanen. 

Det ligger 14 fritidsboliger/boliger pluss noen uthus og naust langs det berørte veistrekket.  

Arbeidet er planlagt utført i løpet av sommeren/høsten 2021 
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2 Prosjektbeskrivelse 

 

Det er stedvis mye hull og skader i toppdekket på grusveien som følge av avrenning av 

overvann fra terrenget på den øvre siden av veibanen. Her må det derfor etableres åpne 

overvannsgrøfter langs store deler av veien slik at overvann fra terrenget fanges opp før det 

så transporteres gjennom rørsystem/stikkrenner under veibanen og videre ned til sjø.  

Det er planlagt å grave ned 8 stykk stikkrenner under innkjørsler til boliger/fritidsboliger, samt 

5 stykk litt større overvannsledninger som skal legges under veibanen med avrenning ned til 

sjø. 

I området er det både telefon-, fiber og strømførende kabler, samt vann- og avløpsledninger 

som kan komme til å bli berørt av gravearbeidet. Kabler ble påvist sommeren 2020 og en må 

påregne ny påvisning før arbeidet kan igangsettes.  

Prosjektet skal lyses ut på anbud gjennom doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for 

offentlige anskaffelser. Anskaffelsen gjennomføres som en åpen tilbudskonkurranse. Med 

dette ønsker Nordkapp kommune å nå ut til flest mulig leverandører i markedet og på den 

måten skape god konkurranse i prosjektet.   

Prosjektbeskrivelsen sendes ut på høring til alle involverte eiere av eiendommer i det 

aktuelle området hvor arbeidet skal foregå. Flere av eiendommene vil bli berørt av det 

aktuelle gravearbeidet hvor det er tiltenkt etablering av åpne grøfter og stikkledninger under 

innkjørsler.   
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3 Geografisk beskrivelse 

 

Oppdragsgiver:  

Nordkapp kommune v/teknisk sektor 

 

Prosjektsted:  

Sætervågen ligger på Sarnes i Nordkapp kommune, ca. 9,5 km fra Honningsvåg sentrum. 

 

 

 

 

4 Planlagte tiltak 

 

Det vil trolig være behov for å sette opp en arbeidsbrakke med bespisning- og 

toalettfasiliteter. Plassering av denne må avklares med byggherre på forhånd. Eventuelt 

strøm og vann til dette må utførende entreprenør ordne med selv. 

Entreprenør må selv ordne med gravemelding og sørge for påvisning av rør og kabler før 

arbeidet kan igangsettes på stedet. Gravemelding og påvisningskjema skal oppbevares på 

arbeidsstedet hvor arbeidet utføres.  

Grøftene som skal etableres må graves med fall ned mot laveste punkt i terrenget hvor også 

stikkrenne under veibanen skal legges. Overskuddsmasser må kjøres bort og deponeres på 

eget  



Prosjektbeskrivelse  
Prosjekt: Rehabilitering av Sætervågveien på Sarnes  

Side | 6  
 

SAK/Dok.ref.:     2020/599 

Versjon:     01 

Dato:        14.03.2021 

 
 

deponi eller på tildelt plass fra kommunen. Arbeidet med graving av grøft starter i krysset ved 

Sætervågveien 11 og avsluttes ut ved nr. 35 ute på Smineset. Det vil bli gravd så nært inntil 

innkjørsler og gjerder som det lar seg gjøre for at en skal kunne samle opp i grøftesystemene 

mest mulig av overflatevannet fra omkringliggende områder. 

Det skal graves ned stikkrenner av dimensjoner på 200 mm i åtte innkjørsler. Lengdene på 

disse stikkrenne vil kunne variere avhengig av bredde på innkjørsler. Her er det viktig at en 

får rennene så langt ned i bakken som mulig, men at de samtidig tilpasses høydene på 

grøftebunn i overvannsgrøftene.   

Gjennom veibanen er det planlagt å grave ned fem stikkrenner av dimensjoner på 400 mm. 

Plassering av disse er skissert i kart. Endret plassering kan forkomme etter befaring på 

området. Befaring vil bli gjort senere på året når vårsmeltingen har kommet i gang. 

Deler av veistrekket har dårlige masser i bære-/forsterkningslag og her må det påregnes å 

skifte ut noe av disse massene. Området det dreier seg om er ca. 50 meterlang og er helt i 

enden av strekket, ute ved Smineset. Det er beregnet å skifte ut 100 – 130 kubikk masser i 

veibanen.  

 

 

Det er stedvis mye hull og skader i toppdekket på grusveien som følge av avrenning av 

overvann fra terrenget på den øversiden av veibanen. Områdene med mye hull og skader i 

toppdekket på veibanen må høvles eller skrapes ned før en legger på nytt lag med grus. 

Avslutningsvis legges det på et nytt topplag/slitelag med grus over hele veistrekket. 

Topplaget må ha minst mulig finstoff uten at det går ut over bindingen. Det skal være fall ut til 

begge sidene av veibanen.  

 

 

5 Formålet med tiltaket 

Hensikten er å forhindre at vann i form av nedbør, smeltevann eller vann fra omkringliggende 

områder skal påføre vegen og trafikantene skader.  

Overvannsgrøfter skal være med å sikre at overflatevann dreneres bort fra veibanen. De skal 

også sørge for at vann som ligger i terrenget i tilknytning til vei ikke renner inn og ned på 

veibanen. Målet med grøftene er at de skal sørge for at vannet tar et naturlig løp bort til 

nærmeste stikkrenne hvor vannet føres videre under veibanen og ned i sjø. 
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6 Effekten av tiltaket 

Tiltaket skal føre til at de blir mindre slitasje på vegen i årene som kommer. Dette vil føre til 

mindre behov for vedlikehold som igjen vil være økonomisk besparende for kommunen.  

 

 

7 Budsjett 
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Tegning: Plassering av stikkrenner 
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Tegning: Overvannsgrøfter 
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Tegning: Gårds- og bruksnr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


