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KOMMUNALE VEIER - REHABILITERING AV KONGENSGATE - 
ANBUDSAVGJØRELSE 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 

 
 
 
Kort sammendrag: 
Utvalg for plan og samferdsel vedtok i sak 058/12 prioritering av Økonomiplanens 
bevilgningen til veiformål. I økonomiplanen er det i 2012 bevilget 10 mill kr, og andelen som 
ble avsatt til rehabilitering av Kongensgate var 1,6 mill kr.  
Vedtaket i sak 058/12 sier også at ”oppgitte kostnader er basert på anslag og det kan bli gjort 
omprioriteringer innenfor prosjektene. Større endringer må forelegges for Utvalget til 
godkjenning.” 
Rehabilitering av Kongensgate har vært ute på anbudskonkurranse og anbudene ligger langt 
over avsatt beløp.  
 
Faktiske opplysninger: 
Prioritering av bevilgningen i 2012 var slik: 
 

- Veiplan og prosjektledelse    kr.    500.000,- 
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- Rassikring Vaggeveien    kr. 1 200 000,- 
- Langfjordbrua, utvidelse og rehabilitering  kr. 6 500 000,- 
- Kongensgate, rehabilitering    kr. 1 600 000,- 
- Parkveien, rehabilitering    kr.    500 000,-  

 
Status for prosjektene er: 

- Veiplan og prosjektledelse. Veiplan er mottatt fra konsulenten 12.11.12. Avsatt beløp 
på kr. 500.000,- vil medgå, kommer ut i budsjett.  

- Rassikring Vaggeveien. Prosjektet er ferdig og rassikringen er utført. Belastet beløp 
er kr. 661.000,-. Prosjektet kommer ut lavere enn budsjett, ca. kr. 500.000,- under 
avsatt beløp på 1,2 mill kr.  

- Langfjordbrua. Rådgiver er antatt for prosjektering og anbudsbeskrivelse. Avklaring 
om endelige kostnader får vi ikke før anbudskonkurranse har vært avholdt våren 
2013.  

- Parkveien, rehabilitering. Prosjektet er fullført, kostnaden ble kr. 514.000,-. Avsatt 
beløp kr. 500.000,-.  

 
Rehabilitering av Kongensgate ble prosjektert i sommer og lyst ut på anbudskonkurranse i 
høst. Laveste anbudssum er kr. 2.665.700,-. I tillegg kommer kostnader til asfaltering og 
riving/oppsett av hagegjerder. Av konsulenten anslått til ca. 1,1 mill kr.  
 
Bevilgningen i 2012 er ikke tilstrekkelig til å inngå avtale med entreprenør.  
 
I anbudet er det medtatt stor grad av masseutskifting for å få en veioppbygging som ikke 
bare stopper forfallet, men bringer veien opp i standard med dagens vegnormaler. Avsatt 
beløp på 1,6 mill var mindre ambisiøs.  
Da vi ikke har budsjettdekning for å inngå kontrakt, anbefaler rådmannen at konkurransen 
avlyses.  
Rehabilitering av Kongensgate vurderes på ny i forbindelse med Veiplan-arbeidet vinteren 
2013.  
 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
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Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
Utvalg for plan og samferdsel vedtar at avholdt anbudskonkurranse for rehabilitering av 
Kongensgate avlyses. Begrunnelsen er manglende budsjettdekning. 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 
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