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Høyveg - ønske om utbedring av veg.
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Vedlegg:
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Felleskjøpet/Høyveg/Minerva

Vedtak til: Søkere, økonomisjef, driftsavdeling, revisjon.
Saksutredning:
Bedriftene Høyveg Mekaniske, Minera Norge AS og Felleskjøpet Agri Ba søker i brev datert
20.05.2007 om at kommunen utbedrer adkomstveger til Høyveg industriområde på Dovre.
Hovedadkomsten til industriområdet er fra E6, men det er også en adkomstveg fra nordøst over
stasjonsområdet og langs Dovrebanen. Begge adkomstvegene er kommunale.
Vurdering:
De fleste bedriftene i Høyveg industriområde, har i senere tid brukt store midler på opprusting
av uteområdene, blant annet ved å masseutskifte og legge fast dekke.
Hovedadkomsten til området er svært bratt (delvis 1 : 8), og har kun grusdekke. Dette resulterer
i at vegen kan være vanskelig å komme opp vinterstid, og får raskt vaskebrett og utgravinger
sommerstid. Større biler er derfor ofte avhengige av å bruke vegen over stasjonen for å komme
fram til industriområdet, men denne vegen har dårlig bæreevne og har en vanskelig kurve ved
passering av gammel husmur sør for Dovre stasjon.
Det ble avholdt befaring av veger i Høyveg den 27.06.2007, hvor søkerne og representant fra
kommunen deltok. Her ble det opplyst at Minera Norge AS kunne gi gratis masse fra skrottipp
på området til oppfylling av veg. Det var enighet om at hovedadkomst burde fylles opp slik at
det ble noenlunde jamn stigning fra Kongsvegen nede ved E6 og opp på industriområdet, og at
det ble lagt et asfaltdekke på toppen. Ved oppfyllingen oppnådde en da også å få skikkelige
grøfter langs vegen. Det var også ønskelig fra bedriftene at vegen over stasjonsområdet ble
rustet opp i samme omgangen, spesielt var det behov for å fjerne hjørne av gammel husmur for å
lette framkommeligheten for semitrailer.

Kommunen har stor forståelse for at bedriftene i Høyveg industriområde ønsker utbedring av
adkomsten til området.
Kostnaden for oppfylling av hovedadkomst og legging av asfaltdekke opp til eksisterende
asfaltdekke på området, er kostnadsberegnet til ca. kr. 260.000,-. Det forutsettes da at
kommunen får gratis fyllmasse, og at bedriftene selv flytter gjerder dersom dette blir nødvendig.
Det foreslås at kommunen tar denne kostnaden, og at oppfylling/oppgrusing av vegen (stigning
blir ca. 1 : 11 – 1 : 12) foretas høsten 2007, men at dekkelegging avventes til sommeren 2008.
Når det gjelder adkomstveg over stasjonsområdet, er det pr. i dag ikke avklart med eier om det
er mulig å få fjernet husmur sør for stasjonen, men dette vil bli fulgt opp. Når husmur er fjernet,
eventuelt deler av den, bør vegen forsterkes/fylles opp. Kostnaden med grusdekke vil beløpe seg
til ca. kr. 75.000,-.
Kostnaden for opprusting av hovedadkomstveg til Høyveg kan iflg. bestemte forutsetninger,
ikke dekkes av opprettet vedlikeholdsfond fordi arbeidet blir betraktet som en investering.
Kostnaden dekkes derfor av følgende ubrukte lånemidler (prosjekter avsluttet):
-

Dombås kirkegård (1997)
Hjerkinn vannverk (2001)
Hjerkinn avløp/ra (2001)
Høytrykksspyler (2002)
Oppmålingsutstyr (2003)
Flyktningebolig (2004)

kr. 35.661,”
41.528,” 139.910,” 18.800,”
5.227,” 18.410,kr. 259.536,-

Administrasjonssjefens innstilling:
Formannskapet vedtar:
Dovre kommune vil foreta utbedring av hovedadkomst til Høyveg industriområde fra
Kongsvegen iflg. plan, forutsatt at kommunen kan hente gratis fyllmasse fra skrot-tipp på
industriområdet.
Total kostnad, kr. 260.000,- dekkes av ubrukte lånemidler, jf. ovenfor stående opplisting.
Adkomstveg over stasjonsområdet forsøkes opprustet av vedlikeholdsposter i årsbudsjett når
husmur er fjernet helt eller delvis.

