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Utvidelse av veilys i mørke områder

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Området rundt Sør Arnøy skole prioriteres utbedret med nye lys.
Dette er ca 500 m hver vei fra skolen til sammen ca 1000 m. Budsjettpris for 30
lys er kr 820 000,-.

2.

Ytterligere utbedring vurderes opp mot hva budsjettet tillater i 2020.
Alt A:
Breihaugen ca 180 m. Budsjettpris for 7 lys er kr 200 000,-.
Alt B:
Ved Saura kirke ca 500 m. Budsjettpris for 15 lys er kr 440 000,-.
Alt C:
Avkjøring fra Rv 17 i Skålsvika til avkjøring Røsnes. Budsjettpris for 1,4 km er kr
1.3 mill.
Alt D:
3 nye lys på Mellom Sandnes.

Vedlegg
1

Oversikt over områder med manglende veilys.

Bakgrunn for saken:
Det er bevilget 1 mnok hvert år for opprustning av veilysanleggene i Gildeskål. Dette gjelder
ut økonomiperioden. Det har til nå i all hovedsak dreid seg rehabilitering/komplettering av
eksisterende veilysanlegg.
Budsjettet for 2020 ble behandlet 12. desember. Det ble da besluttet at
investeringsbudsjettet for veilys 2020 skulle omprioriteres. Tidlig i 2020 sal det legges frem
et forslag til utvidelse av veilys der det mangler. Etablering av nye nødvendige lys prioriteres
av hensyn til trafikksikkerheten gjennomført i 2020.
Vurdering:
Høsten 2019 ble det innført et nyt verktøy som har vært til stor nytte i arbeidet med å plukke
ut mørke områder. Dette er en kartportal der alle veilysene er plottet inn i kartet.
Utgangspunktet er at områder rundt skoler og skolevei skal prioriteres. I dette arbeidet var
det området rundt skolen på Sør Arnøy som pekte seg ut. Det har også tidligere vært ytret
ønske om utbedring av dette området. Vi har videre plukket ut noen andre mørke områder
som kan vurderes.

Konklusjon:
I vurderingen blir området og skoleveien rundt skolen på Sør Arnøy trukket frem. Rådmannen
anbefaler å prioritere dette området først. Hvor mye som skal bygges ut i denne omgang må
vurderes ut fra hvor mye av årets budsjett som skal brukes til dette prosjektet. Dette må
vurderes opp mot de andre mørke områdene som er listet opp.
1. Området rundt Sørarnøy skole ca 500 m hver vei fra skolen til sammen ca 1000 m.
Budsjettpris for 30 lys er kr 820 000,-.
2. Breihaugen ca 180 m. Budsjettpris for 7 lys er kr 200 000,-.
3. Ved Saura kirke ca 500 m. Budsjettpris for 15 lys er kr 440 000,-.
4. Avkjøring fra Rv 17 i Skålsvika til avkjøring Røsnes. Budsjettpris for 1,4 km er kr 1.3
mill.
5. Vi har også fått inn et ønske om 3 nye lys på Mellom Sandnes.

