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Gang og sykkelveg Årfallvegen
Kommunedirektørens forslag til vedtak



Det omprioriteres 400.000 + mva fra årets ramme for oppgradering av kommunale veger til
bygging av gang og sykkelveg/fortau langs Årfallvegen fra FV761 til avkjørsel Sakshaug
barnehage
Det forutsettes anleggsbidrag med størrelse 200.000 kr for vedtatte, og fremtidige
omkringliggende boligfeltutbygginger med mer enn 2 boliger.

Bakgrunn
I vedtatt reguleringsplan for Smiberget er det satt rekkefølgekrav om at gang og sykkelveg langs
Årfallvegen skal være bygd før utbygging av boligtomtene kan starte. Utbygger har vært i kontakt
med kommunen for å komme i gang med utbyggingen, og har i den forbindelse akseptert å bidra
med 200.000 kr til utbyggingen som et ledd i søknad om trafikksikkerhetsmidler hvor fylkeskommune
og kommune også forutsettes å bidra med minst like mye. Det pågår også en prosess for å
tilrettelegge for en tettere utbygging av areal som allerede er satt av til boligformål ved Røset
nordøst for Smihaugen. Det vil være naturlig at denne utbyggingen får samme rekkefølgekrav når det
gjelder gang og sykkelveg til FV761, og til barnehagen. Utbyggingen ved Røset er per nå bare sendt
inn som et innspill til kommuneplanens arealdel, men ut fra kompleksiteten i prosjektet er det
sannsynlig at det vil bli behov for detaljplan i tillegg.
Kommunen søkte fylkeskommunen om trafikksikkerhetsmidler til omtalte strekning, og i august i år
fikk kommunen tildelt 200.000 kroner. Disse pengene skal etter tildelingsvedtaket benyttes i
inneværende år.
I samsvar med vedtatt prioritering har arbeidet med utskifting av gatelysene langs Leiringen og
Elvestien startet opp i uke 34, og grunnentreprenør er med det på plass. I dette prosjektet er det
allerede planlagt å legge til rette for å forlenge anlegget litt oppover mot avkjørselen mot

Gartnerivegen. Kommunedirektøren har fått et kostnadsoverslag for bygging av gang- og
sykkelveg/fortau på omtalt strekning (fredag uke 33), med en totalkostnad på ca 1 million + mva.
Strekningen er prioritert som nummer 2 av tiltak på kommunal veg i gjeldende trafikksikkerhetsplan,
men det er ikke bevilget midler til realiseringen av prosjektet i inneværende økonomiplan.

Vurdering
Kommunedirektøren vurderer det som hensiktsmessig å benytte seg av at entreprenør allerede er på
stedet, og som har mulighet til å gjennomføre jobben fortløpende. Dette er i tråd med anbefalingene
gitt i gjeldende prioriteringsplan (se kommentarer for gatelys Leiringen). Jobben med gatelysene er
avrop på rammeavtalen for grunnentreprenører, og en eventuell bygging av gang- og sykkelveg vil og
være et avrop på samme rammeavtale. Det er med det ingen framdriftsmessige hindringer forbundet
med lov om offentlige anskaffelser her.
Med bakgrunn i utbygger av Smibergets ønske om realisering av prosjektet, og fylkeskommunens
frist på trafikksikkerhetsmidlene, forsterkes oppfatningen om at det vil være hensiktsmessig å
gjennomføre anlegget i forlengelsen av gatelysanlegget nå i høst.
Med anleggsbidrag på 400.000, og tilskudd fra fylket på 200.000, vil kommunens egenfinansiering
beløpe seg på 400.000 eks mva. Mva blir kompensert av staten, og finansieringsbehovet vil være
400.000. I og med at reguleringsplan for boliger ved Røset ikke er vedtatt enda, vil kommunen måtte
forskuttere de 200.000 i anleggsbidrag der, med en risiko for at den ikke blir realisert.
Per august står det 6.092.188 kroner inkl mva på prosjekt 9002 Oppgradering av kommunale veger.
En god del av denne rammen er ikke bundet opp i inngåtte avtaler enda, og det er mulig å prioritere
midler til gang og sykkelvegen innenfor denne rammen. Normalt er den årlige bevilgningen 5
millioner inkl mva, i 2021 ble det rebudsjettert 1,4 millioner inkl mva av ubrukte midler fra 2020.
Alternativt kan det bevilges egne midler til prosjektet. I og med at dette er en veg som skal eies og
driftes av kommunen i etterkant, kan den lånefinansieres.
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