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Veiplan 2013-2016 inkl handlingsplan 

 

Vedlegg 

1 Veiplan for perioden 2013-2016 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Det vises til fremlagte Veiplan for perioden 2013-2016 inkludert handlingsplanen for 

investeringstiltak og driftstiltak. 

Veiplanen med handlingsplaner vedtas. 

Handlingsplanen rulleres hvert år før budsjettet behandles. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Veiplanen ble sist rullert av kommunestyret i møte den 29.3.2012 med følgende vedtak: 

 

Fremlagte forslag til veiplan inkludert handlingsplan vedtas. 

 

Kommunale veier 

1.  Nedkjøringene til begge isveiene i Hárrejohka/Ruostafielbmá og Buolmát/Polmak må 

utredes til en akseptabel standard. 

Eventuelt i Polmak må nedkjøringa til elva vurderes flyttet til gamle Polmak skole og til 

Museet ovenfor dagens Fielbmajohka. Isveien kan da tidligere tas i bruk og 

brøytestrekninga blir mer enn halvert. 

Kommunen må vurdere å sette av ressurser til vanning, scootertråkking m.m om høsten 

av private når sikkerheten er god nok. 

Gatelys til hele strekningen på Maskevarreveien settes inn i investeringsplanen. Dette 

som et trafikksikkerhetstiltak. 

 

Status for investeringstiltakene som ble prioritert høyest: 



Pri Tiltak Status 

1 Maskevarreveien – 

Fortau 

Fortau ferdig asfaltert 

2 Bibliotekveien Avventer helhetlig plan for vei- og parkeringsforhold ved 

rådhus/miljøbygg. 

3 Jeagilguolbba – asfalt ferdig 

4 Doaresluihká – rekkverk Utføres i 2012 

5 Utarbeide skiltplan 

Tanabru 

Plansak  

6 Merking kommunale 

veier 

Deler av skilt og oppsettingsmateriell kjøpes inn i 2012.  

7 Internatplassen-

asfaltering 

Ikke utført 

 

Status for driftstiltak som ble prioritert: 

Pri Tiltak Status 

1 Grusing av 

jordbruksveier 

Utført grusing og høvling 

2 Reasfaltering Ikke utført pga manglende budsjett 

 

Maskevarreveien har tilstrekkelig antall veilys. 

Nedkjøringen til isveiene har akseptabel vinterstandard. I Rustefjelmba er veien opprustet med 

masser fra Statens vegvesen. 

Eventuell flytting av nedkjøringen til isveiene i Polmak må prosjekteres noe som har en kostnad 

på kr 150 000 inkl mva. Arbeidet er av budsjettmessige årsaker ikke iverksatt. 

Vurdering 

I fremlagte veiplan er det laget handlingsplan for de neste fire årene. Som det framgår av denne 

må det foretas en relativt stor investering for å tilfredsstille krav til måling av forbruk og krav 

om skilling av gatelysnettet fra øvrig nett. Varanger Kraft nett har gjort et overslag som viser at 

Tana kommune må bruk kr 2 mill på dette arbeidet innen 1.1.2017. Årlig beløp tilsvarer det som 

kommunestyret bevilget til veiplanen i 2012. Fra 2017 medfører endringen at vi må betale det 

reelle forbruket, og i tillegg betale 66 fastgebyr i stedet for 1 gebyr som vi betaler i dag.  

Når vi uansett må iverksette arbeid med gatelysene så bør vi utnytte dette til også å skifte 

armaturer der det er behov for å få ned energiforbruket. 

Selv om det første tiltaket dominerer vei investeringene de fire neste årene bør også andre tiltak 

gjennomføres. 

Større aktivitet i området ved Flerbrukshallen gjør at det er behov for å videreføre fortauet langs 

Per Fokstad geaidnu og sette opp gatelys her. Det er søkt om trafikksikkerhetsmidler til 

etablering av fortauet.  

Det er også søkt om trafikksikkerhetsmidler til snuplass for skolebuss og gatelys i boligfeltet i 

Polmak. Samlet egenandel for trafikksikkerhetsprosjektene er kr 100 000. 

Nyinvestering i asfalt kan utsettes slik at nevnte tiltak kan prioriteres. 

På driftssiden bør det avsettes midler slik at vi kan foreta systematisk skifting av pærer i 

gatelysene. Dette fordi pærene har begrenset levetid, lysstyrken reduseres år for år, til slutt har 

ikke lyspunktet den ønskede effekten. Det vil si at lyseffekten er veldig dårlig i forhold til 

energiforbruket. 

Flere av våre asfalterte veier bør reasfalteres stedvis slik at de ikke går helt i oppløsning. Det bør 

årlig bevilges midler til dette arbeidet over driftsbudsjettet. 

 

Listen over kommunale veier er revidert i forhold til planen som ble vedtatt våren 2012.  



To veier var feilaktig klassifisert som kommunale veier; Idrettsveien og Suveguolbbba. Disse er 

nå tatt ut av veilisten. 

Videre var en del av veiene i Tanabru falt ut av listen. Disse har nå kommet inn som kommunale 

veier. 

 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar Veiplan for perioden 2013-2016 inkludert 

handlingsplanen for drift og investering for samme periode. 

Handlingsplanen rulleres hvert år før budsjettbehandlingen. 
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1. INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 

Denne planen er videreføring av ”Vegplan for jordbruksveger 2004 – 2013” som ble vedtatt av 

kommunestyret den 17.2.2005. 

Med bakgrunn i årsmelding for landbruket i Tana og årsplan for 2003 som ble behandlet i 

kommunestyret den 22.mai 2003, ble det fattet vedtak om nytt tiltak i årsplan for 2003 hva angår 

kommunale jordbruksveger, vedtaket innebærer følgende: 

 

- kartlegge veistandard 

- utarbeide forslag til prioriteringsliste  

- utarbeide forslag til fremdriftsplan for standardheving av dagens veier til fast dekke  

- utarbeide finansiering 

 

Tana kommune har som mange andre kommuner ingen helhetlig plan for kommunale veger.  

Planen er retningsgivende for ressursbruk og bevilgninger til veiformål i kommunen.  

 

 

2 Om planen 

2.1 Oppbygging av planen 

Veiplanen er todelt, en strategiplan og en handlingsplan.  

Kommunestyret vedtar handlingsplanen hvert år. 

 

2.2 Plandokumentet omhandler 

Plandokumentet har en oversikt over alle kommunale veier med, vedlikeholdsinstruks og en 

handlingsplan.  

Som velegg er alle jordbruksveier nærmere beskrevet.  

 

 

2.3 Organisering 

Opprinnelig veiplan ble utarbeidet av bygg- og anleggsavdelingen i samråd med 

landbrukskontoret.  

Rulleringen er gjennomført av BA og øvrige kommunale veier er innarbeidet. 
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3 Definisjoner 

Kommunal vei 

Hovedvei med primært betydelig allmenn- og offentlig trafikk. Veien har kommunalt sommer- og 

vintervedlikehold. 

Jordbruksvei 

Jordbruksvei er en vei som benyttes hovedsakelig til transport innen jordbruksnæringen. Veien har 

kommunalt sommervedlikehold etter behov.  

 

 

 

4 Gjennomføring 

4.1 Kommunestyrets ansvar 

Kommunestyret gir i veiplanens handlingsplan føringer for prioritering av vedlikeholdet av 

kommunale veier.   

  

4.2 Rådmannens ansvar 

Rådmannen har i henhold til budsjettvedtak hvert år ansvaret for planlegging og gjennomføring av 

tiltakene i veiplanen.  

Drifts- og vedlikeholdsinstruksen angir ønsket vedlikeholdsstandard. Oppnåelse av denne 

avhenger av de årlige bevilgningene til drift av de kommunale veiene. 
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5 Oversikt over veier  

5.1 Kommunale veier  

 

Tanabru: 

 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

Kom. vedlikehold  

Kommentar Sommer Vinter 

Ringveien Asfalt 48 ja ja  

Skaidiveien Asfalt 18 ja ja  

Fosseveien Asfalt 15 ja ja  

Lismaveien Asfalt 24 ja ja  

Maskevarreveien Asfalt 31 ja ja  

Lyngveien Asfalt 15 ja ja  

Meieriveien Asfalt 11 ja ja  

Bakkeveien Asfalt 4 ja ja  

Luossageaidnu Asfalt 9 ja ja  

Diddigeaidnu Asfalt 10 ja ja  

Kathrine Johnsen geaidnu Asfalt 7 ja ja (Fv98 – Ringveien) 

Røbergveien Asfalt ja ja ja  

Silbageaidnu Asfalt ja ja ja (Fv98 – Hotellet) 

Deatnodearbmi Asfalt ja ja ja (Mot renseanlegget 

Deatnomielli Asfalt ja ja ja  

Per Fokstad geaidnu Asfalt delvis ja ja (Vei til Sameskolen) 

Jeagilguolbba Grus nei ja ja (Fra Ringveien til PU boliger) 

Veier Seidajokgoulba Asfalt ja ja ja (i det nye boligfeltet) 

Vei til biblioteket Grus nei ja ja  

Industriveien Asfalt ja ja ja  

Moseveien Asfalt 9  ja ja  

Løvveien Asfalt 3 ja ja  

Rådhusveien Asfalt 9 ja ja  

Vei mot grusbanen Grus 2 ja Ja Brøytes kun ved behov 

 

 

Seida/Luftjok 

 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

Kom. vedlikehold  

Kommentar Sommer Vinter 

Persenveien Asfalt 6 ja ja  

Lahmveien Asfalt 14 ja ja  

Seidaveien Asfalt 9 ja ja  

Tyttebærsletta Asfalt ja ja ja  

Luftjokdalen Asfalt ja ja ja Grusdekke fra kryss til caravanklubben 

Søndre Luftjok Asfalt 27 ja ja  

Rypestien Asfalt ja ja ja  

Internatplassen Grus ja ja ja Seida skole 
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Skiippagurra  

 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

Kom. vedlikehold  

Merknad Sommer  Vinter 

Skippagurraveien Asfalt ja ja ja  

 

 

Sirma/Båteng/Holmesund 

 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

Kom. vedlikehold  

Merknad Sommer Vinter 

Doaresluohkká (Sirma) Asfalt 15 ja ja Behov for autovern 

Báktegeaidnu (Båteng) Asfalt 27 ja ja  

           

 

 

Strekning Luftjok -Austertana 

 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

Kom. vedlikehold  

Merknad Sommer Vinter 

Kvartsittveien Asfalt 18 ja ja  

Vei til skole/barnehage Asfalt ja ja ja  

Høyholmveien Grus nei ja nei Gruses ved bevilgning 

 

 

Strekningen Tanabru – Kaldbakknes 

 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

Kom. vedlikehold   

Merknad Sommer Vinter 

Moski Asfalt ja ja ja Boligfelt Rustefjelmba 

Tanahus Asfalt 17 ja ja  

Masjokdalen Asfalt ja ja ja  

Nordnesveien Grus nei ja ja  

Gartneriveien Grus nei ja ja  

Nedkjøringer til isvei 

Rustefjelmba - Harrelv 

Grus nei nei ja Brøytes med tilskudd fra SVV 

Kaldbakknesveien Grus ja nei nei Gruses ved bevilgning 

Gavesluftveien Grus ja nei nei Gruses ved bevilgning 

Til linkstasjonen 

Maskevarri 

Grus nei ja ja  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ephorte 2012/570 Side 6 
 

 

Alleknjarg/Polmak 

 

 

Veinavn 

 

Dekke 

 

Veilys 

Kom. vedlikehold  

Merknad  Sommer Sommer 

Fielbmageaidnu  Asfalt 16 ja ja Lys langs Kv og ved sykehjem 

Gáddegeaidnu Grus nei ja ja  

Nedkjøringer til isveg Grus nei ja ja Brøytes med tilskudd fra SVV 

 

 

Rustefjelbma – Vestertana 

 

Veinavn Dekke Veilys Kom. vedlikehold Merknad  

Sommer Vinter 

Leibosdalen Grus nei nei ja  

Torhop kai Grus ja ja ja  

Gargogeahcci Grus ja ja ja  

Vei til kai Sjursjok Grus ja ja ja  

 

 

5.2 Gang- og sykkelveier 

  

Veinavn Dekke Veilys Kom. vedlikehold Merknad  

Sommer Vinter 

Seida Asfalt ja ja ja  

 

5.3 Jordbruksveier 

 

Vei Kommunalt vedlikehold Merknad 

Sommer Vinter 

Fra Fv 98 - Golggotjohka ja nei Gruses etter behov/bevilgning 

Fra Fv 98 – Golgotjeakkit (gartneriveien) fra 

øverste husstand 

ja nei Gruses etter behov/bevilgning 

Fra Fv 98 – vestre Seida (sør for 

Mohkeveaijelva) 

ja nei Gruses etter behov/bevilgning 

Fra Søndre Luftjok – Gorzi ja nei Gruses etter behov/bevilgning 

Fra Luftjok – Søndre Luftjok ja nei Gruses etter behov/bevilgning 

Fra Fv 895 opp Polmakdalen ja nei Gruses etter behov/bevilgning 

Fra E6 – vester Skippagurra (Hedeguohppi) ja nei Gruses etter behov/bevilgning 

Fra E6 – Hillagurra moen ja nei Gruses etter behov/bevilgning 

Fra Doaresluohkká – Bjellemyra (Sirma) ja nei Gruses etter behov/bevilgning 

Fra Fv 890 – Austertana (gammel veien) ja nei Gruses etter behov/bevilgning 

Fra Fv 98 – Mohkeveaildalen (linkstasjonen) ja nei Gruses etter behov/bevilgning 

Fra Fv 890 – Hana bru ja nei Gruses etter behov/bevilgning 

Fra X Rv890 - Basavzi ja nei Gruses etter behov/bevilgning 
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6 Veilys 

6.1 Antall veilys 

Kommunen har etter den siste oversikten fra Varanger kraft Nett AS ansvaret for drift og 

vedlikehold av 1042 veilys. Tallet bygger på telling for mange år siden og må oppdateres. 

Flere av lysene er enkeltpunkt som har liten trafikksikkerhetsmessig betydning, men mer et 

trivselselement i bygdene. 

 

På tross av at kommunen drifter så mange lyspunkt mangler en del veier med stor trafikk og 

mange myke trafikkanter. 

 

6.2 Veilys langs E6 og Fylkesveier 

Inkludert i de 1042 lyspunktene kommunen har driftsansvaret for er det lys langs E6 og 

fylkesveier. Ut fra den gamle opptellingen som finnes er det vanskelig å stedfeste lyspunktene 

eksakt. Dette vil bli gjort når det monteres målepunkt de nærmeste fire årene. 

 

Sted Ant Kommentar 

Sirma langs E6 46 En del av disse skal overføres til SVV 

Sirma Fv v/skolen 12  

Polmak vest langs E6, pluss 

boliger 

 

21 

 

Boliger langs E6 3  

Polmak øst – langs Fv 13  

Alleknjarg – lang Fv 36  

Skiippagurra – Lang E6 4  

Skiippagurra – langs Fv 1  

Seida – langs Fv 81  

Austertana – Fv mot Elkem 7   

Austertana –Fv mot Gednje 132 En del av disse skal overføres til SVV 

Boftsa Fv 98   

Alleknjarg – langs Fv 39  

Rustefjelmba – langs Fv   

Torhop – langs Fv   

Tarmfjird – langs Fv   

Langnes – langs Fv   

   

 

Kommunen drifter også veilys langs private veier eks Suveguolbbba (boligfelt). 

 

6.3 Avregning 

I dagen veilysavtale med Varanger Kraft nett (VKN) stipuleres forbruket ut fra en årlig brenntid, 

altså uten installerte målere. Kommunen betaler kun ett fastledd for samtlige veilys. 

NVE har bestemt at det i fremtiden ikke blir tillatt å avregne energiforbruk på veilys uten at det 

er målt. Endringen innebærer at det må installeres en måler for hver veilyskrets med mer enn tre 
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lyspunkt , og kommunene må betale et fastledd per måler. Veilysnettet må også separeres fra 

øvrig nett. Kostnader til ombygging av nettet for å tilfredsstille dette kravet tilligger 

gatelyseieren. 

For Tana vil dette innbære at kommunen må dekke kostnadene med montering av målerskap og 

installasjon for hvert tilknytningspunkt og ombygging for å separere nettet. Hvorvidt det faktiske 

forbruket er høyere eller lavere enn det stipulerte gjenstår det å se. 

 

Investeringskostnaden er av VKN stipulert til kr 2 mill, og alt skal være på plass innen 1.1.2017. 

 

6.3 Energiforbruk 

Det er et mål å redusere energiforbruket til gatelysene. Kommunen innførte nattutkobling av de 

kommunale lysene for flere år siden og har på den måten tatt ut store deler av 

innsparingspotensialet allerede. Lysarmatur er til dels gamle, og med høyt forbruk. Nye armatur 

leveres med lavere strømstyrke og likevel bedre lysstyrke.  Ved å skifte disse ut vil forbruket 

reduseres.  

 

LED teknologien er på vei inn når det gjelder gatelysarmatur, og prisen for disse er synkende. 

Investeringskostnaden er ennå veldig høy og i følge vår nettleverandør er teknologien ennå ikke 

tilpasset våre klimatiske forhold. Ved nyinvesteringer bør LED vurderes. 

  

 

6.4 Drift av gatelys 

Kommunen foretar av budsjettmessige årsaker ikke systematisk utskifting av pærene. Det vil si at 

pærene kun skiftes når de er sprengt. Lysstyrken taper seg utover pærens levetid, og bør ideelt 

skiftes etter tre år for at gatelysene skal ha samme lyseffekt. 

Lysene kontrolleres visuelt hver høst og pærer skiftes hvis de ikke lyser. Ut over denne 

kontrollen har kommunen ikke oversikt over armaturene tilstand. Det er anbefalt å skifte pærer 

systematisk, på den måten vil også armaturer og koblinger bli kontrollert i tillegg til at vi får mer 

lys ut fra hver lyskilde. 

  

7 Skilt 
Flere av veien i kommunen mangler veinavnskilt. Slike skilt vil gjøre det lettere for ukjente å 

finne fram til riktig adresse. De kommunale veiene har fått navn, og beboerne har fått melding 

om sin adresse. Oppsetting av skilt må prioriteres allerede i 2013. 

Det er også behov for å sette opp anvisningsskilt til for eksempel flerbrukshallen, helsesenteret 

og sameskolen. Statens vegvesen ønsker at det utarbeides en overordnet plan før det søkes om 

skiltoppsetting. 



8 Finansiering 

8.1 Investering 

For at et tiltak på eksisterende veier skal kunne bli betegnet investering må det medføre 

standardheving, for eksempel fra grusdekke til asfalt eller økning av bæreevnen. Bygging av 

nye veier er alltid investering. Tiltakene kan utføres som entrepriser eller i egenregi, eller 

som kombinasjon av disse. 

 

8.2 Drift 

Løpende driftsoppgaver som brøyting, grusing, lapping av asfalt, grøfting, fornying av 

stikkrenner, drift av gatelys etc. må budsjetteres i driftsbudsjettet.  

 

Oppfyllelse av drifts- og vedlikeholdsinstruksen avhenger av størrelsen på de årlige 

bevilgningene til veiformål. 

 



9. Handlingsplan 
  

9.1 Handlingsplan vei investeringer 2013-2016 

 
 

Pri 

Tiltak Total 2013 2014 2015 2016 Kommentar 

1 Gatelys – etablering av målepunkt 

og ombygging av nett. 

2 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Må gjennomføres innen 1.1.2017. Overslag fra Vk nett. 

2 Gatelys Per Fokstad geaidnu 250 000 250 000    Fra boligfelt til Sameskolen 

3 Gatelys – utskifting til 

energibesparende armaturer. 

200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Bør utføres samtidig som tiltak pri 1. 

4 Trafikksikkerhetstiltak – 

kommunal egenandel. 

 100 000    Gjelder snuplass/gatelys i Polmak boligfelt og fortau  per Fokstad geaidnu. 

5 Merking kommunale veier 100 000 100 000    Deler av skilt og materiell innkjøpes i 2012. Totalkostnaden er ikke kalkulert. 

6 Internatplassen - asfaltering 225 000  225 000   Innkjøring/snuplass Seida skole. Overslag ut fra asfaltpriser i 2011. 

7 Sirma skole – asfaltering av veier 

mellom innganger. 

50 000  50 000    

8 Utarbeide skiltplan Tanabru      Overordnet plan for infoskilting. 

9 Bibliotekveien – eventuell 

omlegging og asfaltering 

175 000     Gjennomføres etter at overordnet plan for parkering og trafikkmønster ved 

rådhus/miljøbygg er utarbeidet. Overslag ut fra asfaltpriser i 2011. 

11 Luftjokdalen – asfalt 600 000     Asfaltering videre fra kryss v/caravanklubb, 1 km med bredde 3,5 meter 

12 Nordnesveien – asfalt 500 000     Grøfting, bærelag og asfalt 

Overslag ut fra asfaltpriser i 2011. 

13 Gáddegeaidnu – asfalt 100 000     Overslag ut fra asfaltpriser i 2011. 

14 Ny vei i industriområdet      Gjennomføres etter regulering. 

15 Masjokdalen – bæreevne      Punktutbedringer og overvannsgrøfter. 

 

9.2 Handlingsplan driftstiltak 2013-2016 

 
Pri Tiltak Total 2013 2014 2015 2016 Kommentar 
1  Systematisk skifting av pærer i 

gatelys 

  100 000 100 000 100 000  100 000  Overslag over kostnader. 

2  Reasfaltering   50 000 50 000 50 000 50 000  Veier med setningsskader og gamlegrøftekutt som bør asfalteres før asfalten 

går i oppløsning. 

3  Grusing av jordbruksveier   0 100 000 0 100 000 Gruses og høvles annet hvert år 

        

 

Kostnadene som er oppgitt er stipulert ut fra tidligere priser.
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Vedlegg 1 

Drift- og vedlikeholdsinstruks 

Definisjoner 

Drift 

- Drift er en betegnelse på alle typer tiltak og arbeidsrutiner som er nødvendig for at en vei 

eller et veielement skal fungere som planlagt.  

- Driftsoppgaver har umiddelbar effekt for brukeren men resultatet av oppgaveløsningen 

har liten eller ingen restverdi. 

 

Vedlikehold 

- Vedlikehold er alle typer tiltak som er nødvendig for å opprettholde vegens fysiske og 

tekniske egenskaper på et fastsatt kvalitetsnivå.  

- Vedlikehold kan være reparasjon av skader planlagte periodiske tiltak.  

- Vedlikeholdsoppgaver gir langsiktige virkninger og påvirker levetiden til vegen. 

 

Generell beskrivelse 

Hovedprosessen omfatter drift, vedlikehold og ettersyn/kontroll av følgende områder:  

1. Drenering 

2. Veidekker 

3. Installasjoner og spesielle arbeider.  

4. Bruer og stikkrenner. 

5. Vinterarbeider.  

6. Vegbelysning.  

7. Trafikkskilt. 

8. Grøntarealer. 



Vedlikeholdsstandard 

Drenering (grøfter, kummer og rør) 

 
Åpne grøfter - rensk, driftsoppgaver 

Prosessen omfatter manuell og maskinell rensk av kanter og overvannsgrøfter, etterfølgende 

rengjøring samt eventuell opprydding og fjerning av masser. Arbeidet utføres periodisk. 

 

Utløsende standard: 

- Overvannsgrøfter skal renskes når dybden er mindre enn 30 cm, eller når de ikke 

oppfyller sin hensikt. Torvkanter som hindrer vannavrenning fra veien skal fjernes. 

 

Stikkrenner og bekkeinntak. 

Prosessen gjelder arbeider med inspeksjon, rensk og spyling av stikkrenner. Videre arbeider 

forbundet med inn- utløp, samt reparasjoner og utskiftinger av stikkrenner ut- og innløps 

konstruksjoner. Ved utskifting av stikkrenner bør rør diameter vurderes. Erosjonsskader bør 

repareres før ny vintersesong setter inn. 

 

Utløsende standard: 

- Vannet skal til enhver tid være sikret fritt inn- og utløp.  

- Stikkrenner skal skiftes ut/repareres ved sammenbrudd, ved fare for sammenbrudd, 

når rør har glidd fra hverandre eller når setninger har resultert i at vann blir stående i 

renna. 

- Inspeksjon av stikkrenner og bekkelukking utføres alltid etter en flomsituasjon. 

 

 

Veidekker 

Grusdekker 

Prosessen omfatter lapping, høvling, støvbinding og oppgrusing i forbindelse med drift og 

vedlikehold av grusdekker.  

 

Utløsende standard for jevnhet: 

- Når grusdekket blir tynnere enn 5 cm i hjulspor eller skuldre, skal det påføres knust 

grus. 

- På veger med fartsgrense 50 km/t og høyere skal det lappes eller høvles innen 2 uker 

når hastigheten må senkes med mer enn 20 km/t i forhold til normal forsvarlig 

hastighet. Hvis klimatiske forhold gjør at høvling ikke kan utføres innen tidsfristen, 

skal til taket utføres så snart forholdene tillater det. 

- Grusdekket skal ha tverrfall på rettstrekninger og overhøyde i kurver som sikrer god 

vannavrenning. 

 

Utløsende standard for støvforhold: 

- Støvdemping settes i verk når en ikke ser bakenforliggende kjøretøy ved normal 

kjørehastighet eller ved oppstøving ved vær og vind. 

- Tiltaket bør uansett gjennomføres før klager innkommer. 

- På lite trafikkerte veger uten randbebyggelse og utenfor tettbebygde strøk kan kravet 

til støvdemping reduseres noe. 
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Faste dekker 

Det blir ikke satt standard krav for hver enkel prosess under faste dekker. De forskjellige 

arbeidsprosessene er delt inn i følgende grupper: 

 

Drift av faste dekker 

Prosessen omfatter reparasjon som følge av slitasje eller skade på faste vegdekker, så som 

lapping, forsegling eller lokale opprettinger.  

 

Utløsende standard: 

- Hull som kan representere en fare for trafikanter og kjøretøyer, skal merkes 

omgående og repareres snarest og senest innen 1 uke. 

- Hull som ikke er direkte trafikkfarlige, skal repareres senest i løpet av 4 uker. 

 

Utløsende standard for sprekker: 

- Sprekker som er over 10 mm brede, må fuges. 

 

Installasjoner og spesielle arbeider 

Reparasjon og vedlikehold av rekkverk. 

 

Utløsende standard: 

- Skadet rekkverk som kan representere trafikkfare, skal merkes omgående merkes og 

repareres innen 3 uker dersom de klimatiske forholdene tillater det. 

- Knekt stolper skal skiftes ut og løse stolper skal festes senest innen 3 uke. Om 

vinteren må utbedring skje så snart det er praktisk mulig. 

- Rekkverket skal utbedres når en utbøyning eller setning eller påkjørsel er 

trafikkfarlig. 

- Høyden bør justeres når gjenværende høyde mellom kjørebanekanten og topp av 

skinne er mindre enn 50 cm. 

- Avvik ut over standardens krav for utbøyning og høyde skal utbedres innen 6 

måneder og helst før 10. oktober. 

 

Bruer og stikkrenner/kulvert 

Utbedring av vegbruer 
Ved omfattende reparasjonsarbeider, for eks på bærende elementer, kan det bli aktuelt å 

stenge brua over lengre/kortere tid. 

 

Utløsende standard: 

 

- Utløsende standard for spor og jevnhet i kjørebane er den samme som for faste 

dekker. 

- Fugebeslag må ikke ligge høyere enn teoretisk topp vegdekke (f.eks målt på rygg 

mellom hjulspor). 

- Rekkverk skal ikke ha større utbøyning enn 10 cm. Skader på rekkverk som kan 

være farlige for fotgjengere og bilister, skal merkes umiddelbart og utbedres innen 1 

uke. 

- Ved mindre skade som medfører at brua må stenges, skal reparasjon være igangsatt i 

løpet av 1 dag og hvis det er praktisk mulig, skal trafikken settes på i løpet av 1 uke. 
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Vinterarbeider 

Brøyting 

- Rådmannen styrer oppstartstidspunktet for første gangs brøyting hver vinter  

- Brøyting iverksettes når snødybden er 10 cm tørr snø, eller 5 cm våt snø. 

- Veiene skal være gjennombrøytet innen kl 07:00 på hverdager, og ferdig brøytet 

innen kl 08:00. 

- På lørdager og helligdager skal veiene være gjennombrøytet innen kl 08:00, og 

ferdig brøytet innen kl 09:00. 

- Ved stort snøfall/sterk vind prioriteres hovedveier og veier til ambulanse, brannvesen 

først. 

- Gang- og sykkelveier/fortau brøytes parallelt med tilstøtende veier. 

- Det skal ikke lagres snø i siktsoner i kryss og avkjørsler. 

- Skilt skal rengjøres innen 1 døgn etter avsluttet brøyting/snøvær. 

 

Strøing 

- Strøing iverksettes så snart som mulig når det har blitt glatt, eller preventiv strøing 

når mildvær er meldt. 

 

Høvling av is 

- Høvling utføres i mildværsperioder. 

- Før snøen går i oppløsning om våren skal issålen høvles ned. 

 

 

Tining, merking og annet driftsarbeid 

Prosessen omfatter alle arbeider med tining og oppstaking av stikkrenner, sluk og andre 

anlegg. Videre inngår merking før vinteren av stikkrenner og sluk, samt oppsetting og 

nedtaking av brøytestikk. Arbeidsprosessen kan deles i brøytestikk, tining og merking av 

stikkrenner og sluk. 

 

Brøytestikk 
- Settes opp for å angi ytterkant av vegbanen for brøytemannskapet, og for å fungere 

som optisk ledning under vanskelige kjøreforhold. Arbeidene bør være utført innen 

10. oktober. Arbeidet kan utføres av den enkelte brøytentreprenør. 

 

Tining av stikkrenner og sluk, vannavledning 

- Oppgraving av innløp til veirør skal igangsettes i god tid før forventet vårløsning. 

Fra stikkrenner ledes vann ut til sidene i grøfter. 

 

Merking av stikkrenner og sluk . 

- Arbeidene skal utføres før vintersesongen setter inn, og senest innen 10.oktober. 

Nedtaking utføres så snart stikker lar seg løsne, etter/under vårløsningen. 

 

Veibelysning 

Veibelysningen er etablert av trafikksikkerhetsmessige årsaker og som generell 

trivselsfremmende tiltak. 

 

Reparasjon av lyspunkt 

Hver høst etter at Varanger Kraft har slått på strømmen til lysene skal det sjekkes om 

lyspunkt fungerer. Mørke lyspunkt skal utbedres. Ved senere melding om punkt som ikke 

lyser settes de opp på en arbeidsliste og utbedres innen utgangen av påfølgende måned.  
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Utløsende standard 

- Enkeltpunkt bør utbedres i løpet av påfølgende måned. 

- Hele lysserier skal utbedres innen 1 uke, eller så snart det er praktisk mulig av 

hensyn til tilgjengelig utstyr og entreprenør. 

 

 

Trafikkskilt 
Prosessen omfatter levering, montering, inspeksjon og vedlikehold av skilt og kantstolper 

  

Reparasjon og renhold av skilter og kantstolper 
Om våren etter teleløsning skal skiltene systematisk kontrolleres.  

 

Utløsende standard: 

- Skilt skal normalt kunne leses på 50 m avstand. 

- Skilt som er synlig skjeve, skal utbedres i løpet av to måneder. Skilt som er borte 

eller ikke kan leses, skal utbedres senest i løpet av en uke, eller så snart skilt kan 

leveres.  

Skilt som har stor trafikksikkerhetsmessig betydning skal utbedre umiddelbart. 

- Øvrige skilt som ikke tilfredsstiller kravene til lesbarhet, skal skiftes innen l. 

september. 

- Skadede kantstolper skal utbedres etter brøytesesongen. 

 

 

Grøntarealer 

Prosessen omfatter klipping og rydding av grønt arealer, herunder reparasjon og gjødsling, 

samt i stand setting etter skader herunder ras og flom. 

Arbeidsprosessen kan deles i plener og opparbeide grønt arealer, kantslått og krattrydding, 

vegskråninger og skjæringer. 

 

Plener og opparbeidede grønt arealer. 

Små maskiner kan få problemer med høyt gress, ved å klippe oftere kan man eliminere 

behovet for oppsamling og bortkjøring av gresset. 

 

Utløsende standard for plener: 

- Gresshøyde i sentrumsområde, trafikkøyer og rasteplasser skal ikke overstige 10 cm. 

 

Kantslått og krattrydding: 

Behovet er størst der grener fra store trær henger inn i siktesoner, og der det er tett 

bunnvegetasjon i sikte områder ved vegkryss o.1. 

 

 

 

Utløsende standard: 

- Vegetasjon på gressarealer mellom bilvei og gang- og sykkelbaner skal ikke være 

høyere enn 50 cm. 

- I foreskrevne frisiktsoner i innkurver og kryss skal gress- og kratthøyde ikke være 

høyere enn 50 cm over kjørebanen. 

- Vegetasjonen skal ikke redusere sikt i kryss eller sikt til skilt. 
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- Der vegetasjonen forventes å bli over 50 cm, skal det klippes en gang pr år. 

 

 

Rasteplasser/toalett 

I sommermånedene skal rasteplasser ettersees og toalett rengjøres systematisk. Toalett 

holdes avstengt om vinteren. 
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Vedlegg 2 

Nærmere beskrivelse av jordbruksveier 

 

Vei fra X Fv 98 til Golggotjohka 

Veiformål:    Opparbeidet som jordbruksvei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks- og allmenn trafikk 

Vei lengde totalt:   1,8 km 

Vei lengde jordbruksformål:  1,6 km 

Veidekke:    Grus  

Veibredde:    3 m 

Stikkrenner:  Ingen 

Bru:     l stk med armert betongplate støpt på DIP bjelker 

Grøfter:    Delvis, mye vegetasjonsvekst mot veiskulder 

Fartsgrense:    Generell 

Øvrig skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Antatt vedlikeholdt av grunneierne. 

Jordbrukseiendommer:  Ja, store jordeiendommer som høstes tilknyttet flere gårdsbruk  

Merknader:  Eksisterende rekkverk er av planker og bør snarest skiftes til 

rekkverk av stål. Det er et relativt høyt fall ned i elva, så 

utforkjøring på brua kan føre til en alvorlig ulykke. 

 

 

Vei fra X Fv98 til Golggotjeakkit (gartneriveien) fra øverste husstand 

Veiformål:    Opparbeidet som jordbruksvei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks- og allmenn trafikk 

Vei lengde totalt:   2,1 km 

Vei lengde jordbruksformål:  0,9 km 

Veidekke:    Grus, ok standard, lite hullet 

Veibredde:    3 – 3,5 m 

Stikkrenner:    Ingen 

Grøfter:    Delvis, mye vegetasjonsvekst 

Fartsgrense:    Generell 

Øvrig skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Antatt vedlikeholdt av grunneierne. 

Jordbrukseiendommer:  Ja, jordeiendommer som høstes tilknyttet flere gårdbruk  

Merknader:    Ikke behov for standardhevning 

 

 

Vei fra X Fv98 - vestre Seida (sør for Mohkeveaijelva) 

Veiformål:    Opparbeidet som jordbruksvei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbrukstrafikk 

Veilengde totalt:   ca 0,9 km 

Veilengde jordbruksformål:  ca 0,35 km 

Veidekke:    Grus i hjulspor, for øvrig er veg dekke befengt med vegetasjon  

Veibredde:    Ca 2,5 m 

Stikkrenner:   Generell 

Grøfter:      

Skilting:     

Vedlikehold:    Antatt vedlikeholdt av grunneiere 

Jordbrukseiendommer:  Ja, flere eiendommer som høstes 
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Merknader:    Ikke behov for standardhevning 

 

 

Vei til Gorzi fra søndre Luftjok 

Veiformål:    Jordbruksvei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbrukstrafikk 

Veilengde totalt:   Ca 1 km 

Veilengde jordbruksformål:  Ca 1 km 

Veidekke:    Grus/sand 

Vei bredde:    2,5 – 3 m 

Stikkrenner:    Ingen 

Bru:     1 stk over Luftjok 

Grøfter:    Delvis 

Fartsgrense:    Generell 

Øvrig skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Vedlikeholdes av grunneierne. 

Jordbrukseiendommer:  Ja, eiendommer som høstes tilknyttet flere bruk.  

Merknader:    Ikke behov for standard hevning. 

 

 

Vei fra Luftjok til søndre Luftjok 

Veiformål:    Jordbruksvei. 

Trafikkgrunnlag:   Jordbrukstrafikk 

Veilengde totalt:   1,1 km 

Veilengde jordbruksformål:  1,1 km 

Veidekke:    Grus 

Veibredde:    Ca 3 m 

Stikkrenner:    Antall 2 stk. 

Grøfter:    Ja, stedvis uten grøftekanter. 

Fartsgrense:    Generell. 

Øvrig skilting:   Ingen. 

Vedlikehold:    Vedlikeholdes av grunneierne 

Jordbrukseiendommer:  Ja, eiendommer som høstes.  

Merknader:    Ikke behov for standard hevning. 

 

 

Vei fra X Fv895 opp Polmakdalen  

Veiformå1:    Antatt opparbeidet som bygde vei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks- og allmenn trafikk 

Veilengde totalt:   5,4 km 

Veilengde jordbruksformål:  2,8 km (skogsvei) 

Veidekke:    Grus med stedvis sand, veien fremtrer stedvis hullet 

Veibredde:    3,5 - 4 m 

Stikkrenner:    Antall 5 stk. 

Grøfter:  Ja, noe vegetasjonsvekst, stedvis mangler grøfter mot 

langsgående bakkekant  

Fartsgrense:  50 km/t 

Øvrig skilting:   Skilt 146 sauer 

Vedlikehold:    Kommunalt, kun sommer 

Jordbrukseiendommer:  Ja, store eiendommer som høstes av ulike bruk 

Merknader:  Minimalt slitelag av grus, bør stedvis forsterkes med 

grusmasser. Behov for grøfting av enkelte strekninger. 
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Vei fra X E6 til vestre Skiippagurra (Hedeguohppi) 

Veiformål:    Opprinnelig opparbeidet som bygdevei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks- og allmenn trafikk, adkomst område for 

Skiippagurrafestivalen 

Veilengde totalt:   ca. 1 km 

Veilengde jordbruksformål:  ca 1 km 

Veidekke:    Grus  

Veibredde:    3,5 - 4 m 

Stikkrenner:    Antall 2 stk. 

Grøfter:    Ja 

Fartsgrense:    Generell 

Øvrig skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Kommunalt sommervedlikehold 

Jordbrukseiendommer:  Ja, eiendommer som høstes, veien er også transportvei for 

innhøsting av eiendommer vest for E6. 

Merknader:   

 

 

Vei fra X E6 til Hillagurra moen (Brunvoll) 

Veiformål:  Antatt opprinnelig opparbeidet som jordbruksvei  

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks- og allmenntrafikk 

Veilengde totalt.   1,7 km 

Veilengde jordbruksformål:  1,7 km 

Veidekke:    Grus, stedvis sand 

Veibredde:    varierende 3 - 3,5 m 

Stikkrenner.    Antall 1 stk. 

Grøfter:    Ja, stedvis uten grøftekanter, vegetasjonsvekst.  

Fartsgrense:    Generell 

Øvrig skilting:   202 vikeplikt, 320 akseltrykkgrense, 146 dyr (sau)  

Vedlikehold:    Antatt vedlikeholdt av grunneierne langs veien  

Jordeiendommer:   Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk.  

Merknader:    Ikke behov for standard hevning. 

 

 

Vei fra boligfelt Sirma til Bjellemyra 

Veiformål:    Antatt bygd som bygdevei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport 

Veilengde totalt:   1,8 km  

Veilengde jordbruksformål:  1,8 km 

Veibredde:    3 m 

Vegdekke:  Sand blandet grus, ujevn vegbane  

Stikkrenner: Antall 3 stk 

Grøfter:    Ja  

Fartsgrense:    30 km/t 

Øvrig skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Opprustet i 2010 av kommunen  

Jordeiendommer:   Ja, eiendommer som høstes av ulike bruk.  

Merknader:    Ikke behov for standard hevning. 

 

 

Vei fra X Fv890 til Austertana (gammelveien) 

Veiformål:    Antatt bygd som bygdevei 
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Trafikkgrunnlag:   Jordbruks-, allmenn- og offentlig transport 

Veilengde totalt:     km  

Veilengde jordbruksformål:    km 

Veibredde:    3-4 m 

Vegdekke:  Sand blandet grus, ujevn vegbane  

Stikkrenner:   

Grøfter:    Ja, stedvis vegetasjonsvekst 

Fartsgrense:    Generell 

Øvrig skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Ingen vedlikehold  

Jordeiendommer:   Ja?  

Merknader:    Ikke behov for standard hevning. 

 

 

Vei fra Rv 890 til Hana bru Nordre Luftjok 

Veiformål:    Antatt bygd som bygde- og jordbruksvei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks-, allmenn- og offentlig trafikk 

Veilengde totalt:   8,6 km 

Veidekke:    Grus, noe hullet hardt slitelag 

Veibredde:    ca 4 m 

Stikkrenner:    22 stk. 

Kulvert:    1 stk, mangler rekkverk 

Bru:     1 stk dimensjonert trebru på DIP bjelker av stål 

Grøfter:    Ja, enkelte områder med vegetasjons vekst 

Fartsgrense:    60 km/t 

Øvrig skilting:   202 vikeplikt, nr. 102 farlig sving 

Vedlikehold:    Kommunal sommer/vinter. 

Jordbrukseiendommer:  Ja, eiendommer som høstes tilknyttet flere store gårdsbruk  

Merknader:  Kulvert mangler rekkverk og må i stand settes. Setninger i 

vegbanen over noen stikkrenner. 5 stk. stikkrenner halvfull av 

grus- og jordmasser. En renne deformert bør utskiftes. Veien 

har en del allmenn- og offentlig trafikk slik at fast dekke bør 

vurderes på sikt. Bru over Hana må istandsettes med lengre og 

kraftigere rekkverk. 

 

 

 

Fra X Rv890 - Basavzi 

Veiformål:    Antatt bygd som kommunal anleggsvei 

Trafikkgrunnlag:   Jordbruks- og allmenn trafikk 

Veilengde totalt:   0,6 km 

Veilengde jordbruksformål:  ca 0,4 km 

Veidekke:    Grus 

Veibredde:    Ca 2,5 – 3 m 

Stikkrenner:   Ingen  

Grøfter:   Delvis, gjengrodde grøfter med vegetasjonsvekst, 

gress/småbjørk  

Skilting:   Ingen 

Vedlikehold:    Kommunalt, sommertid 

Jordbrukseiendommer:  Ja, en eiendom som høstes 

Merknader:    Ikke behov for standardhevning 

 

 


