PROSJEKTRAPPORT – PROSJEKTNUMMER 14/44
Vedlikehold og sikring av kulturminnet og turveien Burmaveien

1. Innledning
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS søkte vår 2014 om midler til å sikre og
vedlikeholde Burmaveien som kulturminne og levende tursti mot ytterligere forfall. Dette
skulle være med på å bidra til at Brumaveien opprettholdes som en levende tursti for
lokalbefolkningen og besøkende. Tiltaket ble støttet med 250 000 kr av Svalbards
miljøvernfond.
2. Prosjektet
Det var planlagt å gjennomføre arbeidet i løpet av høsten 2014, men pga. at arbeidet ble mer
tidkrevende enn planlagt, ble det ferdigstilt høsten 2015. Det ble gjennomført anbudsprosess
både på utførende arbeid og konsulenttjenester. Spitsbergen Maskin AS og Multiconsult AS
ble valgt som utførende parter.
Spitsbergen Maskin AS gjennomførte vedlikeholdet og sikringen i tråd Riksantikvarens
generelle tillatelse av 15.12.2008 til vedlikehold av veier o.a. Selskapet gjennomførte grøfting
av veien for å lede vannet vekk og fordele det utover på de forskjellige stikkrennene. Både for
å renske opp etter flomskred som har gått, men også for å bedre vannføringen i grøften til
veien, slik at utvaskingen og presset fra vannmassene ble redusert.
Det ble gjennomført grøfting rundt og ved stikkrennene slik at vannet lettere kan renne
gjennom. Tilstanden på de eksisterende stikkrennene er blitt vurdert, og to av stikkrennene er
blitt byttet ut da røret i sin helhet hadde rustet opp og var ikke mulig å reparere. Vi har i
tillegg senket en stikkrenne, slik at vannet lettere kan renne gjennom stikkrennen.
Det var i tillegg to stikkrenner som hadde behov for litt større utbedring enn de andre. For den
ene stikkrennen hadde vannet begynt å trekke gjennom veien og vannet lå under stikkrennen
hele året. Vi valgte å fylle igjen hullet slik at vannmassene igjen kunne gå gjennom
stikkrennen. For den andre stikkrennen har vi åpnet grøften og fjerne masser som lå over og
rundt stikkrennen.
Større hull i veien har blitt fylt igjen. Rekkverk langs brua er utbedret, og ødelagt rekkverk
langs veien er fjernet.
Veien er blitt sperret i begge ender for å hindre kjøring på veien.

Multiconsult AS gjennomført en vurdering av brua på Burmaveien og teknisk gjennomgang
av veien.
3. Økonomi
Totalkostnaden på prosjektet beløp seg til kr 206 316,-. Kostnaden ble litt rimeligere enn
kostnadsestimert i søknaden. Av de totale kostnadene var 30 000 kr kalkulert som
egeninnsats og 30 000 kr i egne midler. 146 316 kr av de innvilgede 250 000 kr fra Svalbards
miljøvernfond ble brukt.
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