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Innledning 

Teknisk styre har i møte den 17.11. 2011 vedtatt under sak 35/11 at teknisk sjef utarbeider en 

”Plan for asfaltering av kommunale veier og plasser innen januar 2012”. 

 

Strategi 

Investeringstiltak er tiltak som koster mer enn 100.000 kr og som gir veien en standardheving 

i forhold til opprinnelig tilstand vei. Det er her snakk om tiltak hvor eksisterende grusvei får 

nytt asfaltdekke. Disse tiltakene finansieres via lån og belastes derfor ikke etatens 

driftsbudsjett. 

I denne asfaltplanen har en foreslått at asfaltering av flere veistrekninger summeres innen 

hvert ”område” slik at dette blir definert som investeringstiltak. Når det gjelder reasfaltering; 

dvs. nytt asfaltdekke over eksisterende dårlig dekke; så er dette definert som driftstiltak og må 

derfor tas over driftsbudsjettet. 

Båtsfjord kommune vil alltid tilstrebe å få samkjørt sitt asfaltbehov med Statens vegvesen, 

slik at en kan gjøre nytte av hverandres ”stordriftsfordel”. Dette betyr at kommunen lyser ut 

sitt årlige asfaltbehov enten samtidig eller like etter at Statens vegvesen har annonsert sitt 

behov. 

 

Asfalt generelt 

Normal levetid på et asfaltdekke kan variere fra 10 - 20 år avhengig av trafikkmengde, 

veistandard og dekketype. Når en vei ikke får dekkefornyelse til riktig tid, utvikles mer 

omfattende skader, som gjør det nødvendig med oppretting og andre tilleggsarbeider før veien 

kan settes i fullgod stand med nytt asfaltdekke.  

 

Vanligvis er det veier og gater med stor trafikk som får et ”2- lags asfaltdekke” (slitelag over 

bindelag), mens det på veier med liten trafikk blir lagt ”kun” ett lag med asfalt (slitelag).  

Dette har selvfølgelig konsekvenser for kostnadene med å legge nytt asfaltdekke.  

I Båtsfjord kommune vil det være riktig å legge 2-lags asfalt bare på Fv 891 (begge veiene) og 

veien over Foma, mens det på alle andre gater og veier blir lagt kun ett lag (slitelag). 

 

Handlingsplan  

Grunnlag for prioriteringene 

Denne planen tar utgangspunkt i de registreringer av dekketilstanden på veier og gater i 

tettstedet som etaten gjorde høsten 2011.   

 

I tillegg har en også tatt med de tiltak som ligger i både nye og tidligere politiske vedtak; 

herunder også prosjekter som kommunen er søkt tilskudd til og hvor asfaltering inngår som 

ett av flere tiltak. 

 

Det er videre tatt med de asfalteringer som inngår i div. vann- og avløpsanlegg.  Kostnadene 

til asfalt i disse tilfellene går direkte inn i det enkelte VA-anlegget og blir derved finansiert  

over ”selvkost”, dvs. de kommunale gebyrene. De anlegg hvor ekstern entreprenør har 

ansvaret for gjennomføring, vil denne også stå ansvarlig for de asfaltarbeider som inngår i det 

enkelte anbud. 
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Det gjøres videre oppmerksom på at Båtsfjord fra 2007 og framover i tid har gjort store 

investeringer mht. asfaltering på kommunale gater både med egne midler og tiltak utført 

sammen med Statens vegvesen. Dette betyr at det pr. dato ikke er nødvendig med de helt store 

investeringer/vedlikeholdstiltak i Båtsfjord tettsted når det gjelder asfaltering av kommunale 

gater og veier; men da med unntak av de veier og gater som blir berørt av vann-/avløpsanlegg. 

Økonomi 

Det er de årlige budsjettvedtak som vil bestemme den økonomiske rammen for hvilke veier, 

gater og plasser som blir asfaltert hvert år framover. I budsjett 2012 er det satt av 15,5 mill kr 

til ”Asfaltarbeider”; men hvor en del av disse midlene vil gå til å klargjøre ”Vei til Syltefjord” 

før asfalt kan legges. I denne planen har en altså tatt med de tiltak som gjennom ”politiske 

signaler” har en mulighet å bli utført i de neste 2 årene. 

 

Når det gjelder asfaltering på de veier og gater som blir berørt av vann-/avløpsanlegg, så vil 

disse som tidligere nevnt bli finansiert over det enkelte anlegget; og derved via selvkost 

(gebyrsystemet). Pr. dato ligger det imidlertid en usikkerhet i hvem som skal bekoste ny asfalt 

i Skolegata og Fjordveien (begge Fv 891), da en avtale (fordelingsnøkkel) av kostnader ikke 

ennå er framforhandlet med Statens vegvesen. 

 

I kostnadsoverslagene under har en satt en pris på kr 150,- pr m2 for ett-lags dekke; mens 

prisen er kr 300,- pr. m2 dersom dekket blir lagt med 2-lag. Disse tallene er basert på priser 

fra tilbud i forb. med VA-anleggene de siste årene. Men, de endelige tallene er selvfølgelig 

ikke klare før asfaltentreprenør er antatt. 

 

Opplisting av tiltak  
 

I listene nedenfor har en etter beste evne prøvd å sette opp tiltakene i prioritert rekkefølge.  

Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted – nytt dekke 

  

                                                                                                Ansvar: Båtsfjord kommune 
Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

                               

2012 Skogholmvegen 

 

1100 340 Rest ”over Foma” (2-lag asfalt) 

2012 Skader etter legging  

 

500 70 Etter legging av kabler 

2013 Vei ved Elvekroa 

 

300 50  

2013 Blåbærtoppen 

 

200 30 Gjelder breddeutvidelse med ca 1,0 m 

2013 Blåbærtoppen 

 

600 90  

2013 Grendehuset - Stall 

 

1100 170  

2013 Sving Eides veg 200 

 

30 Klargjøres for asfaltlegging i 2012 

 SUM 2012 1600 410  

 SUM 2013 2400 370  
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Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted - reasfaltering 

 

                                                                                                               Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

        

2013 Strandvegen – x Holmen 5000 

 

800 Planlagt utført i 2013 

 SUM 2012 0 0  

 SUM 2013 5000 800  

 

 

Asfalt kommunale veier og gater i Båtsfjord tettsted 

                                                                                                                       Ansvar: ”Andre” 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

2012 Syltefjordvegen 

 

1650 240 VA-prosjekt – selvkost/ legges av 

entreprenør i 2012 

2012 Gml. Kirkegårdsveg 

 

1000 150 VA-prosjekt – selvkost/ legges av 

entreprenør  i 2012 

2012 Ravnevegen 

 

840 170 VA-prosjekt – selvkost/ legges av 

entreprenør i 2012. Redusert til ett-lags 

asfalt; mens anbud har to-lag. 

2012 Skolegata (Fv 891) 

 

7800 1.326 VA-prosjekt – selvkost/i samarbeid med 

SVV  -  ikke avklart ansvar. Planlagt 

utført i 2012. Brukt tilbudspris 170,-/m2 

2013 Fjordvegen (Fv 891) 

 

6400 1.088 VA-prosjekt – selvkost/ i samarbeid med 

SVV – ikke avklart ansvar. Planlagt utført 

i 2013. Brukt kr 170,-/m2 

Ytterlig kommentar: Dette er gater og veier hvor ”andre”; dvs. enten ekstern entreprenør eller Statens 

vegvesen vil være ansvarlig for å få bestilt og lagt asfalten. 

 

Asfalt kommunale bygdeveier 

                                                                                                      Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(mill-kr) 

Kommentar 

2012 Veien til Syltefjord 

 

67500 10,2 Først etappe 2012: 15 km – asfalt 4,5 m. 

Total veibredde: 5,0 m 

2013 Veien til Syltefjord 

 

45000 6,8 Andre etappe 2013: 10 km  - asfalt 4,5 m 

Total veibredde: 5,0 m 

 SUM 2012 67500 10,2  

 SUM 2013 45000 6,8  

Ytterlig kommentar: Ovennevnte kostnader gjelder for asfalt ”ferdig vei”, dvs. at dagens grusvei kun 

høvles før ligging av asfalt. Kostnader til evt. ekstra grusing av veien og til bygging av veiskulder (grus) 

kommer i tillegg.    

Alternativ pris for dekkebredde 4,0 m: 2012: 60000 m2 = 9,0 mill kr.  2013: 40000 m2 = 6,0 mill kr 

Alternativ pris for dekkebredde 3,0 m: 2012: 45000 m2 = 6,8 mill kr.  2013: 30000 m2 = 4,5 mill kr.    

Ved valg av siste alternativ må opparbeides et stort antall møteplasser. Dette alternativ har en samlet 

skulderbredde på 1,0 m; mens på de andre to veiene er samlet skulder 0,5 m. 
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Asfalt kommunale gang- og sykkelveger og fortau 

                                                                                                       Ansvar: SVV og BK 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

 Fortau FV 891 Skolegata 

 

- - Fv 891 – SVV betaler dette fullt ut 

 Fortau FV 891 

Fjordvegen 

- - Fv 891 – SVV betaler dette fullt ut 

2013 Fortau Skogholmvegen – 

”Vei over Foma” 

550 85 Søkt om TS-midler med en kommunal 

egenandel på 20%. Asfalt planlagt  i 2013 

 

Asfalt kommunale plasser 

                                                                                                      Ansvar: Båtsfjord kommune 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

m2 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

2012 Helsesentret 

 

500 75 Mellom Alderpensjonatet og Fjellheimen 

2013 Helsesentret 

 

500 75 Foran/bak 

2013 Arena skiskyting 

 

2900 282 Standplass og strafferunde. Forventet 

spillemidler i 2013: kr 117.000,- Et lag 

”tynn” asfalt. 

 SUM 2012 500 75  

 SUM 2013 3400 357  

 

 

Asfalt til private  

                                                                                               Ansvar: Båtsfjord kommune/private 

Pri. Vei-/gatenavn Antall 

(m2) 

Kostnad 

(1000-kr) 

Kommentar 

Ytterlig kommentar: Kommunen annonserer når ”asfaltverket” kommer til Båtsfjord. Huseier mf. tar  

selv kontakt med asfaltentreprenør og inngår avtale. 

 

 

 

 

Båtsfjord den 27. januar 2012 

 

 

Ove T. Arnesen 

Teknisk sjef 

 

 

 

Planen er revidert iht. vedtak Teknisk styre  9. februar 2012; jfr. sak 10/12. I tillegg er areal asfalt 

Fv 891 Skolegata og Fjordvegen endret pga. feil i tidligere oppgitt asfaltmengde fra konsulent. 

 


