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Hovedplan vei og veilys 

2016 – 2026 

 

Forord 

 
Hovedplan for vei og veilys i Rælingen kommune er et viktig styringsverktøy for å 
nå de mål kommunen selv har satt seg innen trafikksikkerhet, miljø, og 
veistandard. Hovedplanen skal presentere og vise det nødvendige drifts- og 
investeringsbehovet, i tillegg til å være et informativt dokument og gi føringer for 
et målrettet arbeid for å oppnå en god vei- og veilysstandard.  
 
Høsten 2013 ble veiavdelingen som tidligere innbefattet park og idrett, organisert 
som en egen avdeling under enhet for kommunalteknikk. Dette medførte en 
tydeliggjøring av ansvar og roller, hvor fokuset kunne rettes mot veirelaterte 
oppgaver.  
 
Avdeling vei er i dag bygget opp med en bred kompetanse innenfor drifts- og 
vedlikeholdsoppgaver, samt prosjektledelse. Spisskompetanse på andre 
områder av fagfeltet kan med fordel kjøpes. De samme kost/nytte vurderingene 
gjøres i forhold til utstyr og maskiner. Erfaringsmessig gir dette en god plattform 
for å løse kommunes oppgaver innenfor samferdsel. 
 
Målene med planen er: 
 

 Veinettet skal utformes på en slik måte at det kan oppfylle funksjonene 
som settes i kommuneplaner, arealplaner og reguleringsplaner. 

 

 Veiene skal bygges og drives mest mulig effektivt, og på en slik måte at 
de er trygge å ferdes på. 

 

 Nytt veinett blir bygd på normen for kommunale veier på Romerike. 
 

 Planen skal vise hvordan vi best mulig kan skape god vei for våre brukere. 
 

 Vår påvirkning av miljøet skal være minst mulig. 
 

 «Hovedplan vei og veilys» skal følge «Hovedplan for vann og avløp». 
Dette for å skape en helhet i kommunens arbeid.   

 

 Sikre eierskap til det kommunale veinettet.  
 

 Legge føringer for et driftssikkert og energibesparende veilys. 
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Formål  

Hovedplan vei og veilys er Rælingen kommune sitt hoveddokument for vei og 
veilys i kommunen. Planen skal være et verktøy for bygging og drifting av vei og 
veilys i kommunen. Planen skal gi informasjon om mål og målsettinger innenfor 
fagområdet, og gi et faglig grunnlag for kommunes investeringer på vei og veilys i 
planperioden. Dokumentet skal være faglig forankret mot tilgrensende planer. 
 
Mål 
 
Overordnede mål:  
 
Rælingen kommune skal gi brukere av veinettet en trafikksikker vei, bygget på 
god veistandard og belysning. Veiene skal være riktig dimensjonert og belyst ut i 
fra vei og veilysnormer. Kommunen skal ha gode driftsrutiner, samt kunne utføre 
drift og vedlikeholdsoppgaver på en effektiv måte. Kommunen skal også ha et 
godt beredskapsnivå, det vil si å kunne være godt forberedt på å kunne håndtere 
hendelser i tråd med kommunens beredskapsplaner. 
  
 
Mål for planperioden: 
 
   

Mål 1: Veinettet oppgraderes iht. dagens funksjonskrav med en årlig utbytting av                                                                                                          
gammelt veinett på ca 1,5 % 

Hvorfor: For å kunne gi veinettet en best mulig forutsetning for levetid og god 
funksjonsevne, samt gi grunnlag for en trafikksikker ferdsel på kommunens 
veinett.                                                                                                                                         

Hvordan:       Ved å fortsette utskifting av veiens overbygging i samråd med kommunens 
utbytting av gammelt vann og avløpsnett. Veier i områder med dårlig 
funksjonsevne prioriteres. 

 
 
 
 

Mål 2: Kommunes veilys oppgraderes i tråd med krav fra Hafslund ved å gå over til 
målt veilysanlegg 

Hvorfor: For å imøtekomme krav til målte veilysanlegg. 

Hvordan:       Installere trådløst styringssytem (fjernstyring) for optimal tenning og slukking 
av veilyset (gjennomsnittlig reduksjon av brenntid fra 4000 timer til 3500 timer 
på ca. 97% av veilysnettet). 
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Mål 3: Planmessig utskiftning av alle eldre veilysarmaturer, delvis defekte 
lysarmaturer (jf. teknisk levetid på 25 år) til moderne aramturtyper og lyskilder 
for optimal energieffektivitet og lyskvalitet. 

Hvorfor: For å imøtekomme kommunens mål om energibesparelse, samt øke 
trafikksikkerhet ved kommunens veinett og gi veilysanlegget en god 
funksjonsevne og optimal energibesparelse. 

Hvordan:       Et eksempel kan være:  ved utskifting av 600 stk. gamle armaturer til 600 LED 
aramturer vil kunne gi en energibesparelse opp mot 252.000 kW pr. år. 

 
 
 
  

Mål 4: Utbedring og ombygging av veillysets ledningsnettet til et hensiktmessig, 
robust og fleksibelt ledningsnett.   

Hvorfor: 

For å redusere utfall og feil på veilys, som igjen knyttes opp mot en reduksjon 
av drift og vedlikeholdskostnader på ledningsnettet.  

Hvordan:       Ved å bytte ut kommunes resterende blanktrådanlegg.     
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Sammendrag 

 
Rælingen kommune legger med dette fram sin hovedplan vei og veilys. 
 
Bakgrunnen for dette er å få til et arbeidsdokument ment for Rælingen kommune, 
kommunalteknisk enhet. Planen gir en beskrivelse av veinettet og veilysets 
nåværende standard, og veinettets behov knyttet til kostnader for drift- og 
vedlikehold, og nødvendige investeringer. 
 
Planen skal være et verktøy for bygging, drift og vedlikehold av kommunale 
veier. Planen skal sørge for systematisk registrering av veinettet, og være 
kommunens eget styringsverktøy for å nå de mål kommunen selv har satt seg. 
 
Kommunenes eget personell har selv, gjennom egen lokalkjennskap om 
veinettet, utarbeidet hovedplanen for vei og veilys.  Dette er med på å sikre en 
best mulig kvalitet, bruk, og videre oppfølging av planen. 
 
Hensikten med hovedplanen er å belyse sentrale utfordringer med vei og 
veilysnettet basert på status, rammebetingelser, samt politiske ønsker og behov i 
kommunen. Dokumentet er ment å være et verktøy for å kunne gjøre de rette 
langsiktige beslutningene på vei og veilys-sektoren i kommunen, og et 
styringsverktøy for investeringer, drift og vedlikehold på kommunalteknisk nivå.    
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1 Innledning 

 
 

1.1 Definisjoner 

 
Hovedveier 
Hovedvei er en vei som dekker behovet for transport mellom distrikter, områder 
og bydeler.  Kollektivtrafikk, trafikk over kommunegrenser og mange samleveier 
munner ut i denne. Vanlig fartsgrense er 50-80 km/t.  
 
Samleveier 
Samleveier er vei som knytter adkomstvei til hovedvei. Vanlig fartsgrense er 30-
50 km/t.  
 
Adkomstveier 
Adkomstveier er vei med adkomstfunksjon til boliger. 
Vanlig fartsgrense er 30 km/t.  
 
Riksveier og fylkesveier. 
Riksveier og fylkesveier er i sin helhet eiet av Statens vegvesen eller 
fylkeskommunen. Rælingen kommune kommer med innspill til Statens vegvesen 
når vi mener det er behov for tiltak på riks- og fylkesveier i kommunen. 
 
ÅDT 
Årsdøgntrafikk (ÅDT), summen av antall kjøretøy som passerer et punkt gjennom 
året dividert på årets dager. Faktaopplysning som benyttes som grunnlag for 
kalkulering av drifts- og vedlikeholdsutgifter, og behovet for bevilgninger og 
investeringer ved omlegging, utvidelser og eventuelt endring av vegens standard.   
 
Akseltrykk 
Trykket fra vekten av en aksling med to hjul. Eksempel: En bil med 2 stk. 
akslinger veier 6 tonn. Bilen vil ha et akseltrykk på 3 tonn. Slitasje på vegnettets 
underlag øker dramatisk (estimert 16 ganger) ved dobling av akseltrykket.  
Rælingen kommune har vedtatt tillatt maks akseltrykk på alle kommunale veger 
til 10 tonn.  
 
Veioverbygging 
Veioverbygging består av et bærelag med knust fjell (pukk) og et bindelag med 
finere masser. 
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2 Rammer og føringer 

 
Forhold som setter begrensninger, betingelser eller krav til det kommunale 
veinettet.  
  
Her kan blant annet nevnes: 
 

- Lover og forskrifter 
- Økonomi 
- Antall kilometer med vei 
- Antall kjøretøy pr. husstand 
- Antall inn- og utfartsparkeringer 
- Kollektivtilbud i kommunen 
- Antall innbyggere og befolkningsvekst 
- Eierforhold av veiene  

 
Forhold som setter begrensninger, betingelser eller krav til det kommunale 
veilysnettet.   
 
Her kan blant annet nevnes: 
 

- Lover og forskrifter 
- Økonomi 
- Antall kilometer med veilysanlegg 
- Eierforhold av veilyset 

 

2.1 Statlige føringer 

 
- Nasjonal transportplan (NTP) 
- Oslopakke 3 
- Samferdselsplan for Akershus 
- ” Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med 

nedsatt funksjonsevne – Plan for universell utforming innen viktige 
samfunnsområder” 

 
 

Det finnes en rekke lover, forskrifter som legger føringer for den kommunale 
forvaltningen. De viktigste for vei og veilys er omtalt nedenfor. 
 
Overordnede lover 
 

 Lov om vegtrafikk (Vegtrafikkloven) 

 Lov om veier (Veglova) 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 
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 Lov om vassdragene (Vassressurslovenloven) 

 Lov om vern av natur (Naturmangfoldloven) 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 
 

Overordnede forskrifter 
 

 Forskrift om offentlige trafikkskilt mv. (Skiltforskriften) 

 Forskrift om gjerde ved offentlig veg 

 Forskrift om kjørende og gående trafikk (Trafikkregler) 

 Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr 
 

Håndbøker og veiledninger   
 

 Håndbok N100 Veg- og gateutforming 

 Håndbok N200 Vegbygging 

 Håndbok N300 Trafikkskilt 

 Håndbok N301  Arbeid på og ved veg 

 Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning 

 Håndbok V129  Universiell utforming av veger og gater 

 Gravenorm  Graving i offentlig veier, park og grøntområder 

 Veilysnorm  Normer og krav til oppbygging av veilysanlegg 

 Veinorm  Kommunal norm som omfatter vei 
 
 
 
Alle lover og forskrifter finnes på: 
http://www.lovdata.no 
Håndbøker og veiledninger finnes på: 
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker  
Gravenorm, veilysnorm og veinorm finnes på: 
http://www.ralingen.kommune.no  

  
 

2.2 Kommunale rammebetingelser 

 
 
Normer og vedtekter 
 
Ved graving i kommunal vei skal gravemeldingsportal på kommunens 
hjemmeside benyttes. Graving i kommunal veg, samt istandsettelse etter graving 
skal skje i henholdt til gjeldende Gravenorm. Arbeidsvarsling skal være 
innarbeidet som en fast rutine for utførende entreprenør. Utførende entreprenør 

http://www.lovdata.no/
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
http://www.ralingen.kommune.no/
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er også ansvarlig for å ha alle andre nødvendige tillatelser er i orden før 
entrepenøren starter arbeidet. 
 
Drift og vedlikehold av nye anlegg er utbyggerens ansvar inntil Rælingen 
kommune har overtatt. Veianlegg overtas ikke før overtakelsesbefaring er 
avholdt, og eventuelle påviste mangler utbedret. Alle som utfører arbeid for 
Rælingen kommune ved kommunalteknikk plikter å følge HMS regelverk.   
 
Vei- og veilysnorm. 
 
Dette er normer som tar sikte på å etablere et likt utgangspunkt for planlegging 
og etablering av kommunale veier og veilys på Romerike. Normene vil gi en 
forutsigbarhet i form av helhetlige krav og lik standard for alle parter i 
utbyggingsfasen. Det er lagt vekt på universell, rasjonell og hensiktsmessig 
utforming med tanke på bygging, drift og vedlikehold. 
  
Planen er utarbeidet i samarbeid med andre kommuner på Romerike for å få en 
lik standard på veinettet. Dette er en norm som vil bli lagt til grunn ved 
prosjektering av nye veier. Vei og veilysnorm er et samarbeidsprosjekt mellom: 
 

Hurdal kommune 
Eidsvoll kommune 
Ullensaker kommune 
Fet kommune 
Nannestad kommune 
Sørum kommune 

Rælingen kommune 
Nittedal kommune 
Gjerdrum Kommune 
Nes kommune 
Aurskog-Høland kommune 

 
Universell utforming 
  
Befolkningen som skal benytte transportsystemet (veier, kollektivtransport etc.) 
har ulike behov. Med variasjon i brukere og behov må det tas hensyn til dette ved 
planlegging, bygging og drift av vei og andre transportløsninger. Universell 
utforming og tilrettelegging skal gjøre det enkelt for flest mulig å benytte 
transportløsningene. Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle og skal 
ikke virke diskriminerende eller stigmatiserende. Universell utforming skal 
tilrettelegge slik at trafikanter med nedsatt hørsel, syn, bevegelse mv. skal kunne 
benytte løsningene. Dette gjelder også ved arbeid på og ved veg, skilting av vei, 
utforming av vei med tilhørende anlegg (holdeplasser, gangveg osv.) slik at 
løsningene er hensyntatt alle brukere. 

 
Grensesnitt Statens vegvesen 
 
Vei, fortau samt gang/sykkelveier langs riksvei er det Statens Vegvesen som har 
ansvaret for drift og vedlikehold. Dette gjelder også fortau langs fylkesvei. Langs 
fylkesveier med gangvei har Statens vegvesen ansvaret frem til indre skulderkant 
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på gangveien. Rælingen kommune drifter alle gang- og sykkelveier langs 
fylkesvei som tidligere har inngått i riksveinett. 

 
 

Grensesnitt mellom avdelingene i kommunen 
 

Utbyggingsservice 
 
Forurensingsforskriften legger til grunn veistøy som forurensning. Dette medfører 
at anleggseier (veieier) vil kunne bli pålagt kartlegging og tiltaksutredninger etter 
forskriftenes bestemmelser. Krav til avbøtende tiltak for å begrense støy kan 
komme i etterkant av en kartlegging.  

  
Avdeling Vann og Avløp 
 
Ansvarsområder som grenser til avdeling for vei er vann-, avløps- og 
overvannsledninger i vei.  

 
Avdeling Idrett friluftsliv og folkehelse 
 
Ansvarsområder som grenser til avdeling for vei er drift og vedlikehold av 
turveier, idrettsanlegg med tilhørende parkeringsareal og vei samt tilhørende 
belysningsanlegg, utfartsparkeringer driftes og vedlikeholdes av IFF. Kommunale 
områder som ligger utenfor veglovens definisjon av veiareal, ligger inne under 
IFF sitt ansvarsområde.  

 
Avdeling vei 

 
Kommunens veinett, med tilhørende veilysanlegg, innfartsparkeringer, samt 
bekkeinntak bygget i forbindelse med fremføring av kommunal vei ligger til 
veiavdelingens ansvarsområde, herunder legges også sandfang og sluk langs 
kommunal vei.  
 

2.3  Andre kommunale planer 

 
Kommuneplanens arealdel 
 
Kommuneplanen legger føringer hvor det kan bygges videre og gir viktige 
føringer for kommunens samferdsel. Den nye kommuneplanens arealdel skal 
vedtas i løpet av 2015. Det legges til grunn nye målsettinger ved bygging av nye 
boliger og områder som ønskes utviklet. Noen nye feltutbygginger forventes, 
men den største utfordringen for kommunal infrastruktur vil være ved fortetting av 
eksisterende bebyggelse. Særlig kapasiteten på små boligveier må sees i 
sammenheng med utbygging.  
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Ved feltutbygging er det utbygger som bygger og bekoster også kommunal 
infrastruktur. Veier som er bygd etter kommunale retningslinjer overdras 
kommunen vederlagsfritt ved driftsstart. 

 
Trafikksikkerhetsplan 
 
Rælingen kommune har tidligere utarbeidet en plan for trafikksikkerhet for 
perioden 2003-2006 og perioden 2008-2017.  Høsten 2013 startet arbeidet med 
å revidere trafikksikkerhetsplanen. Det er vedtatt et planprogram for arbeidet. 
Trafikksikkerhetsplanen har status som kommunedelplan. 
 
Et planprogram har vært på høring i perioden juni til 30. september 2013. 
Innkomne høringsuttalelser er vurdert som en del av sluttarbeidet med 
plandokumentet. 
 
Planen gir grunnlag for å søke om tilskudd fra Statens Vegvesen til aksjon 
skoleveitiltak som et ledd for å bedre trafikksikkerheten ved skoleveiene. 
Rælingen kommune har mottatt midler som er brukt på oppgradering av 
eksisterende anlegg og nyanlegg. Statens vegvesen dekker inntil 80% av 
omsøkte midler. 
 
Hovedplan vann og avløp 

 
Planen tar for seg sanering og oppgradering av kommunes vann- og avløpsnett. 
Den gir føringer for kommunes målsettinger, langsiktige strategier og legger 
grunnlag for investeringer ved vann og avløpsnettet. 
 
Hovedplan for vann og avløp er utarbeidet i samråd med hovedplan vei og veilys. 
Dette med tanke på å oppnå et best mulig utnyttelse og resultat av kommunens 
innvesteringer på det kommunale veinettet og vann- og avløpsanlegg. 
 
 

3 Dagens situasjon vei 

 
Veinettet i Rælingen kommune består av riksvei, fylkesvei, kommunal vei og 
privat vei. Fordelingen er som følger: 
 

Vegeier Type veg Lengde

Statens Vegvesen Riksveg 2 km

Statens Vegvesen/Fylket Fylkesveg 35 km

Rælingen Kommune Kommunale veger 62 km  
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3.1 Kommunale veier 

 
Dette er veier kommunen i sin helhet forvalter. 
 
Det er i Rælingen kommune 62 km med kommunale veier, 17 km kommunale 
gang- og sykkelveier og 4 km fortau som deles i fire kategorier: 
 

 Hovedveier   

 Samleveier  

 Adkomstveier.  

 Gang- og sykkelveier / Fortau 
 
 

3.2 Tilstand på veinettet 

 
Grunnforhold 
 
Tilstand på det kommunale veinettet i Rælingen varierer i stor grad på når veiene 
ble bygget. Mange av de eldre veiene i Rælingen ligger i skråninger med til dels 
store høydeforskjeller. Grunnforholdene i veien er stort sett leire som har blitt 
avrettet med grus og asfaltert i ettertid. Mange av disse veiene har store skader 
(krakelering) i veidekket, samtidig som rekkverket er i ferd med å skli ut. 
 
 
Veiareal 
 
Mange av veiene som ble bygget tidligere ble dimensjonert etter datidens 
trafikkbilde og akseltrykk. Flere veier fremstår i dag som smale, med bratte 
stigningsforhold. Gjerdeplassering og vegetasjon som er plassert ut mot 
asfaltkant gjør at grøfteareal ikke opprettholdes. Dette medfører at veiens 
overbygging ikke kan dreneres for vann. Telehiv og krakelering av asfalt vil være 
et resultat av manglende grøfter. Dagens akseltrykk som er satt til 10 tonns trykk 
pr. aksel er nødvendig i forhold til fremkommelighet for større nyttekjøretøy, men 
dette medfører også at veier som tidligere er dimensjonert etter 6 og 8 tonns 
akseltrykk reduseres i antatt levetid.  
 
Etterslepet på veivedlikehold vil gradvis øke på grunn av økende trafikkmengde, 
grunn og bæreevne som ikke er iht. dagens krav, samt manglende grøfter og 
dårlige overvannsystemer. Ved rehabilitering av veinettet er det viktig at 
nødvendig veigrunn og areal til grøfter etableres slik at veiens funksjon og levetid 
ivaretas. 
 
 
 
Overvann 
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Nødvendig areal til vei og grøft er utgangspunkt for å ivareta en god 
overvannshåndtering som igjen gir kapasitet til snølagring om vinteren. 
Gammelt overvannsnett er ikke i dag dimensjonert for å kunne møte kommende 
klimaforandringer. Ved rehabilitering av kommunes vann og avløpsnett blir 
overvannsrør dimensjonert til dagens krav. Stikkrenner gjennom avkjørsler er 
fastsatt i vegloven at skal etableres, og holdes vedlike av grunneier eller bruker.    
  
 

3.3 Vedlikehold 

 
Vedlikeholdsetterslep 
 
Vedlikehold er den innsats som skal til for ivareta vegnettets standard i et lengre 
perspektiv. Flere av de nyere feltene i Rælingen er bygget med dagens krav til 
veioverbygging, dette medfører at veiene ikke oppgraderes i form av nytt 
bærelag (oppbygging med stein), men kun reasfalteres på eksisterende grunn. 
Slitasje av veidekket kommer i hovedsak av trafikkbelastning og bruk av 
piggdekk. 
 
Vekslende temperaturer og nedbør gir også større utfordringer ved vinterdrift, da 
dette medfører isdannelse (underkjølt regn) på veinettet. Behovet for å oppnå 
isfrie veier og trygg ferdsel på kommunens veinett gir grunnlag for strøing med 
grus, eller når det er nødvendig, preventiv salting. Vekslende temperaturer og 
nedbør, samt økende trafikkbelastning medfører at asfalten får raskere 
nedbryting. Som et resultat av dette kommer hull- og sprekkdannelser i veien. 
 
 
Vedlikeholdsprogram 
 
Vedlikehold av veinett som ikke faller inn som et investeringsprosjekt, men hvor 
veiene har et godt bæregrunnlag vurdert ut ifra veistandard, legges inn i 
kommunens vedlikeholdsprogram. 
 
Vedlikeholdsprogrammet settes opp på bakgrunn fra rammebevilgninger gitt i 
handlingsprogrammet.  
 
 
 

3.4 Innvestering  

 
Tiltak og investeringer for de nærmeste 4 årene baseres på at veiene skal ha en 
funksjonell levetid på 50 år.  Funksjonell levetid er den tiden som veien kan 
brukes til sin tiltenkte funksjon uten at veiens linje, bredde eller bæreevne må 
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endres. Benyttet levetid på 50 år begrunnes også med at veiene har en 
gjennomsnittlig lav trafikkbelastning (ÅDT <1500).  Det må samtidig tas stilling til 
riktig investeringstakt for kommunen. Basert på områdenes tilstand munner dette 
ut i en prioritert kostnadsfestet tiltaksplan 
 
 
Rehabilitering av veinettet 
Utgangspunktet for mange av veiene som er bygget i eldre tid, er at 
grunnforholdene i veioverbyggingen er dårlige. Veiene ble tidligere rettet av grus 
på leiregrunn og asfaltert. For å holde dagens krav om akseltrykk og 
trafikkmengde medfører dette at veier med dårlig grunn ikke kan reasfalteres for 
å oppnå dagens krav. Dette innebærer at veiene hvor grunnforholdene er dårlig 
må oppgraderes med ny overbygging (forsterking av veikropp). Dette gir 
grunnlag for investeringsplaner. 
 
Det jobbes i dag innenfor hovedplan vei med å oppgradere det kommunale 
veinettet, dette gjøres i forbindelse med rehabilitering av det kommunale vann- 
og avløpsnettet. Veiene blir 
bygget opp etter dagens krav til 
akseltrykk og veiene tilpasses 
så langt det er mulig opp mot 
gjeldende veinorm. 
Innvesteringer prioriteres ut fra 
veiene med størst behov, som 
sees i sammenheng med vann 
og avløpsnettet med størst 
behov for rehabilitering. 
Områder med dårligst 
beskaffenhet prioriteres. Dette 
gir kommunen en god 
investeringsstrategi. 
 
Veiarealet er definert av Vegloven. Arealet legger til grunn dagens asfaltbredde 
med banketter og tilhørende grøfteareal. Mange av de eldre veiene er bygget 
etter tidligere normer, eller etter tidligere trafikkmengde. Dette gjør at vegens 
funksjonskrav og trafikkbelastning ikke imøtekommer dagens krav til bredde og 
belastning som er definert i veinormen. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om 
veiens funksjon tilfredsstiller dagens behov for trafikkavvikling og krav til 
trafikksikkerhet.  
 
 I veier hvor det er nødvendig å tilegne seg areal for å kunne opprettholde 
dagens funksjonskrav til vei og trafikksikkerhet, kan nødvendig areal tilegnes ved 
kjøp av grunn. Dette er en tidkrevende prosess og erfaringer viser at mange 
grunneiere ikke er positive til å selge grunn til veiformål. Det må i slike tilfeller 
vurderes andre løsninger ved erverv av nødvendig veigrunn, dette er beskrevet i 
senere kapitler. 
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Strategier 
 
Kommunalteknisk enhet, avdeling vei, har i hovedplanen lagt til grunn strategier 
for å kunne gi en sikker og fremkommelig vei for brukere av det kommunale 
veinettet. 
 
Dette innebærer:  
 

 Ha et godt grunnlag for innvestering på vei og veilys 

 Oppdatert serviceerklæring på vei og veilys som beskriver tjenestetilbud ut 
i fra gitte rammevilkår, 

 En gode rutiner for gjennomføring av innkommende saker på portalen 
«veien min» 

 Nok bemanning til å kunne utføre egne oppgaver. 

 Benytte innleide tjenester ved arbeidstopper og store prosjekter i 
egenregi. 

 Benytte egne mannskaper i størst mulig grad i egne prosjekter 

 Ha en riktig og oppdatert maskinpark. 
 
  
Tabellen viser hvordan vegens tilstand vurderes i forhold til investering:  

    
Tilstand Poeng Synlig skader i kjørebanen Skader i og utenfor 

kjørebanen 

Svært god 
tilstand  

5 Ny vei eller ny asfalt Ingen skader 

God tilstand 4  Små ujevnheter og antydning til 
hjulspor 

Ingen skader 

Mindre god 
tilstand 

3  Større ujevnheter, krakelering 
begynnende slaghull, 
telesprekker og små kantskader 

Delvis sammenrast 
grøft 

Dårlig tilstand 2  Store deformasjoner av 
kjørebanen, ujevnheter, slaghull, 
telesprekker og kantskader 

Ingen grøfter, eller 
grøft rast sammen. 
Rekkverk uten hold 

Svært dårlig 
tilstand 

1  Veien er svært ødelagt, store 
slaghull, meget ujevn og 
kantskader 

Ingen grøfter, eller 
grøft rast sammen. 
Rekkverk uten hold. 
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Nye utbyggingsområder 
 
Veier i nye byggefelt bygges etter kommunal veinorm som tar utgangspunkt i 
Statens vegvesen sine håndbøker. Normene gir føringer for hvordan vegen skal 
utformes, og hvilket krav som settes til oppbygging av veikonstruksjonen. Dette 
gir veier som er godt dimensjonert til trafikkbelastning.  
 
 
Prisgrunnlag for utbedring 
 
Ut fra tilstanden på hver 
enkelt vei er det utarbeidet og 
beregnet en kvadratmeterpris. 
Prisene gir utgangspunkt for 
innvesteringsgrunnlaget på 
vei. For de anlegg som settes 
bort i sin helhet er det 
markedssituasjonen som 
setter betingelser for de 
pristilbud kommunen mottar. 
Dette gir kommunen stor 
usikkerhet i budsjettrammene. 
Slike totalentrepriser gir erfaringsmessig kommunen større kostander enn 
prosjekter i egenregi. Erfaring viser at prosjekter som utføres i egenregi, gjør at 
kommunen også opparbeider egen kompetanse ved byggeledelse og 
gjennomføring. I de større prosjektene benyttes egne mannskaper og innleide 
entreprenører på rammeavtale, dette gir prosjektene forutsigbarhet og gir godt 
beregningsgrunnlag for nye investeringsrammer.   
  
 

3.5 Drift av veinettet 

 
Drift er nødvendige rutiner og oppgaver som må gjennomføres for at veiene 
daglig skal kunne fungere godt for trafikantene.  
 
Vinterdrift 
 
Organiseringen av vinterdrift er gjort gjennom en kombinasjon av kommunens 
egne mannskaper, og innleide tjenester. Daglig drift og beredskapsvakter kveld 
og helg organiseres gjennom kommunens egne mannskaper. 
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Vinterdrift er en oppgave som krever store ressurser. Kommunalteknisk enhet, 
avdeling vei drifter og vedlikeholder i dag 62 km med kommunale veier og 17 km 
gang- og sykkelveier. I vinterdriften inngår også innfartsparkeringer, kommunale 
parkeringsarealer, turveier og plasser.  
 
Rælingen kommune salter og strør 
veinettet for å gjøre veiene så trygge som 
mulig. Det saltes preventivt før snøfall for 
å unngå å få is-såle i veien. Under 
vanskelige værforhold jobbes det 
kontinuerlig for å fjerne snø og is, dette 
for å opprettholde fremkommelighet og 
sikkerhet på veien. Veisalting og strøing 
er ikke en lovpålagt oppgave for 
kommunen. Dette er en oppgave knyttet 
til kommunens målsettinger gitt i hovedplan vei, om at alle skal kunne ferdes trygt 
på kommunens veinett. Brøyting gjøres med egne og innleide mannskaper. Hver 
brøyte-enhet har egne roder som skal ryddes for snø. Det har fra årsskifte 2014 
blitt satt inn en stor brøyte- og strøenhet, for å prioritere frem hovedveier og store 
adkomstveier. Dette har medført en raskere gjennomkjøring av de større veiene. 
Tiltaket har gitt gode tilbakemeldinger fra innbyggere. Isfjerning og bortkjøring av 
snø til deponi gjøres i hovedsak av egne mannskaper og maskiner 
 
 
Sommerdrift 
 
Store ressurser benyttes på reparasjon 
av veinettet etter vintersesongen. Hull og 
sprekker kommer etter at is og tele har 
forsvunnet i veikroppen. Det har tidligere 
blitt investert i asfaltkonteiner for å 
effektivisere tiden som benyttes ved å 
tette hull og sprekker i asfalten. 
Erfaringsmessig ser kommunen at det må 
benyttes mye større ressurser på denne 
oppgaven enn tidligere. Dette skyldes i 
hovedsak dårlig grunnforhold, varierende vintre og etterslep på veinettet.   
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Tidligere var grusveier ressurskrevende for 
kommunen. Målene i tidligere plan har vært 
å redusere antall grusveier. Grusveier er 
meget ressurskrevende å opprettholde, 
både på sommer og vinterstid. På vinteren 
fryser disse til å bli glatte da grusveier ikke 
saltes slik som asfaltveier.  
 
Manglende siktlinjer er et økende problem. 
Rælingen kommune ønsker å ivareta 
trafikksikkerheten ved å fjerne uønskede 
hindringer for sikt i kryss og langs veier. Fri 
sikt ønskes opprettholdt. Vi informerer også 
grunneiere om fjerning av uønsket 
vegetasjon langs veien. Blir dette ikke utført, 
utføres det av kommunalteknikk for 
grunneiers regning. 
 
Rælingen kommune kommunalteknikk har 

en handlefrihet når det gjelder vedlikehold og bygging av anlegg, fordi 
kommunen disponerer eget utstyr. Utviklingen den siste tiden har vært at det ikke 
er lett å få tak i maskiner og utstyr utenfra. Kommunalteknikk utfører skilting, 
gressklipping og asfaltreparasjoner med eget utstyr. Vårrengjøring har som mål å 
være ferdig til 17. mai, med prioritering av gang og sykkelveier, fortau, plasser og 
veier i nevnte rekkefølge.  
 
 
Organisering mannskaper 
 
Mannskapene utfører en rekke drifts- og vedlikeholdsoppgaver på vei. 
Bemanningen er satt opp i et «årshjul». Tabellen nedenfor gir en indikasjon på 
noen faste drifts- og vedlikeholdsoppgaver som utføres gjennom året. Portalen 
«veien min» gir også føringer for oppgavene. Portalen tar for seg henvendelser 
fra innbyggere, dette kan være oppgaver som ikke nødvendigvis ligger inn under 
faste oppgaver, men kan allikevel være en tjenester som ligger til 
kommunalteknisk enhet. Det benyttes inntil ett årsverk til å utføre oppgaver 
innenfor tjenesten «veien min». 
Tabellen under gir en indikasjon på oppgaver fordelt på antall årsverk over året.    
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Måned / 

oppgaver

Vinter 

vedlh. Feiing

Vedlh. 

Asfalt 

lapping

Grøfting / 

Sommer 

vedlh. Kantslått Prosjekter

Side- 

vegitasjon

Portalen 

Veien min Verksted / 

Januar 4 1 1

Februar 4 1 1

Mars 1 1 2 1 1

April 2 2 1 1

Mai 1 2 1 1 1

Juni 1 1 1 1

Juli 1 1 1

August 1 1 2 1 1

September 1 1 2 1 1

Oktober 2 2 1 1

November 2 2 1 1

Desember 5 1 1

 
 
 

4 Dagens situasjon veilys 

 
Rælingen kommune har gjennom rammer gitt i hovedplan veilys, byttet ut ca. ¼ 
av kommunens veilysarmaturer til energibesparende LED armaturer. Det er også 
i den forbindelse byttet ut mye gammelt ledningsnett med nye tilførselskabler. 
Stor andel av veibelysningen er fremdeles i gammel forfatning med gammelt, 
ikke energioptimalt, lite miljøtilpasset armaturer. 
 

 
Fellesføring: 

 
Veilyset har i dag mye fellesføring med Statens vegvesen. Veier som ligger inntil 
Fv. 120 tennes samtidig som fylkesveien. Feil på belysningen langs FV. 120 
virker også inn på det kommunale lyset. Dette vil unngås i fremtiden da Rælingen 
kommune i prosjekt ved måling av veilys fjerner det kommunale nettet fra 
fellesføringer og går over til egne styreskap med måler. 
 

 
Krav om målt anlegg 

 
Mesteparten av veilysnettet har tidligere vært umålt. Nye krav fra Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at alt energiforbruk i utgangspunktet 
skal måles. I tråd med prosjekt om måling av veilys fikk kommunalteknikk en 
ekstra bevilgning i handlingsprogrammet. Dette gjør at Rælingen kan nå målene 
om målt veilysanlegg innen 2017. Kravene fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat er i pr. i dag utsatt til 1.jan 2019. Dette for at nettselskapene skal 
kunne gis tilstrekkelig tid til å gjennomføre prosessen. Rælingen kommune vil 
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fremdeles ha målsetting om ferdigstillelse av 
et etablert målt veilysanlegg innen 2017. 
Unntaksbestemmelser 
 
Det er gitt nettselskapene 
unntaksbestemmelser fra plikten til å 
installere målt anlegg:  
 

1. Forbruket i målepunktene er svært 
lave og forutsigbare 

2. Installasjonen er til vesentlig og 
dokumenterbar ulempe for sluttbruker 

 
Dette medfører at små enkeltstående små 
veilysanlegg som har tilførsel direkte fra 
nettet vil kunne søkes om unntagelse av krav 
til måling. Kommunen vil med dette kunne 
avregne veilyset ut i fra et stipulerte forbruk. 
Dette gjør at kommunen kan bespare en 
innvestering på kostbart måleutstyr på 
enkeltstående små anlegg. 
 
 
 
Avregningsmetoder 
 
A-konto: I rundskriv fra Toll- og 
avgiftsdirektoratet er det lagt til grunn en 
beregning av forbruk i dag på 4000 
brenntimer pr armatur. Av tidligere dokumentasjon fremgår det at det faktiske 
forbruket kan ligge godt under dette grunnlaget. Ut ifra beregningsgrunnlag 
legges Hafslund Nett AS sitt krav om 20% påslag for tap i umålte veilysanlegg. 
Dette er en kostbar ordning som kommunen jobber seg bort fra gjennom prosjekt 
med og gå over til målte anlegg. 
 
Målt anlegg: Hafslund Nett har gitt pålegg, ut fra NVE sine krav, om at alt 
eksiterende veilys skal gå over til måler og at dette er kommunene sitt ansvar. 
Hafslund Netts bidrag i denne saken er målere, alt annet utstyr som dette 
medfører overlates til kommunene. Rælingen kommune har ut i fra tidligere 
hovedplan oppstartet arbeidene med etablering av målte veilysanlegg. Det er 
frem til 2015 satt opp 15 målerskap fordelt på sentrale områder i Rælingen. 
Innen utgangen av 2015 vil det være satt opp 7 målerskap som tilsammen med 
tidligere skap vil dekke ca. 60% av det kommunale veilysnettet. Dette er områder 
som tidligere har vært oppgradert i forhold til nye armaturer og ledningsnett og 
som gir kommunen størst avkastning ved å gå over til målt anlegg. Ved å måle 
anlegg legger dette store krav til anleggets tekniske funksjon. Veilysanlegg hvor 
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det fremdeles er blanktråd, kan ikke måles. Dette medfører kostnader ved å bytte 
ut blanktrådanlegg til isolerte kabler. 
 
Energibesparing  
Gjennom tidligere planperiode har tiltak som utbytting av gamle energikrevende 
armaturer, samt etablering av målerskap for veilysanlegg gitt Rælingen 
kommune besparelser på energi. Kommunalteknisk enhet har i planperioden 
brukt ressurser på å oppdatere oversikten på veilys, samt meldt inn oppdaterte 
lister til Hafslund for en ny avregning av forbruk. 
 

4.1  Tilstandsbeskrivelse av veilyset 

 
I Rælingen kommune har vi valgt å dele veilyset i to kategorier: 
 
• Eksisterende kommunalt veilys  
• Nyanlegg kommunale veilys. 
 
Tabellen under viser hvordan veglysets tilstand vurderes i forhold til investering: 
 
  
 

Tilstand Poeng Tilstand Driftshendelser 

Svært god 
tilstand  

5 Nytt målt og brukerstyrt 400V. TN-S 
anlegg 0- 5 år   -LED armaturer -
nedgravet kabel i kabelrør -stålmaster 

Ingen utfall av anlegg 

God 
tilstand 

4  Målt Anlegg av nyere dato, 5 – 10 år, 
LED eller Malaga armaturer- Bakkekabel 
i kabelrør eller EX strekk, Trestolpe / 
Stålmast 

Kun enkelt armaturbytte, 
Jordfeil 

Mindre 
god 

tilstand 

3  Anlegg av eldre dato, 10 – 15 år. 
Malaga, Bakkekabel uten kabelrør eller 
blanktråd strekk 

Utfall av større områder, 
jordfeil, -soneskift av 
armaturer 

Dårlig 
tilstand 

2  Anlegg av eldre dato, 15 – 20 år. 
Bakkekabel uten kabelrør / 1 fas 
blanktråd strekk 

Utfall av større områder, 
jordfeil - kabelbrudd 

Svært 
dårlig 

tilstand 

1  
 

Anlegg av eldre dato, 20 og eldre år. 
2 fas blanktråd strekk, HQL armaturer 

Jevnlig utfall av anlegg, 
anlegg med < 70% gamle 
armaturer   

    

 
 

4.2 Strategier 

 

 Alle nye kommunale veier skal ha veilys. 
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 Ved utbygging av nye byggefelt og veier skal normer og retningslinjer for 
Rælingen kommune følges av planlegger og utbygger. Det gis føringer for 
veilys ved utbyggingsavtaler og gjeldene veilysnorm 

 Tillatelse for gravearbeider på kommunale veier, skal foreligge før 
arbeider startes. Gravearbeidet skal utføres 
på en slik måte at veilysmaster og 
tilførselskabler er i minst like god stand som 
før oppgraving.  

 Gjennomføring av grunnerverv er nødvendig 
for å sikre at veilyset ligger på grunn eid av 
Rælingen kommune.  

 
 

4.3 Drift av veilys 

Rælingen kommune kommunalteknikk drifter i 
overkant av 1800 veilysarmaturer fordelt på 
kommunale veier, og private veier. Avregning gjøres 
på to måter. Som en a-konto beregning på umålt 
veilys og gjennom faktisk forbruk hvor målere er 
installert. Statens vegvesen overtok ansvaret for 
belysning på fylkesveier, der ÅDT (årsdøgntrafikken) er over 3000 biler, etter 
vedtak gjort i fylkestinget. For Rælingen kommune betyr dette at 347 armaturer 
langs fylkesveier er ført tilbake til Statens vegvesen. Dette ga en 
energibesparelse på anslagsvis 15% pr. år.  
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5 Organisering 

 

5.1  Enhetens organisasjon 

 
Kommunalteknikk ligger plassert under Kommunalteknisk sjef. 
 

 
 
Enheten jobber i dag på tvers av fagområder på alle nivåer og dette gir en god 
utnyttelse av enhetens ressurser og kompetanse. Selv om samarbeidet er tett, er 
det viktig å holde på de ulike fagkompetansene. For å kunne samarbeide på 
tvers av enheten er det nødvendig å følge enhetens organisatoriske struktur i 
størst mulig grad og ikke bestille diagonalt i organisasjonen. Enheten er fysisk 
delt i og med at det meste av administrasjonen er lokalisert til rådhuset, mens 
driften er plassert i Kirkebyvegen 2. Enheten burde ideelt sett vært samlet, men 
delingen fungerer godt i dag.   
 

5.2  Avdelingens organisasjon 

 
Avdeling vei i dag.  
 

 
 

Kommunalteknisk 
sjef

Avd IFF Vei avd VA avd

Økonomikonsulent

Avdelingsleder 
vei

Ingeniør Oppsynsmann 

Fagarbeider 
Verksted

5 Fagarbeidere

Saksbehandler 
parkering

Trafikkbetjent 
30%

Trafikkbetjent 
20%



  Hovedplan vei og veilys 2016-2026 

Hovedplan vei og veilys 2016-2026  20 

Organisasjonen ble endret høsten 2013 når kommunalteknisk enhet ble tre 
avdelinger. Bakgrunnen for endringen var å tydeliggjøre roller og ansvar i 
enheten og mer effektive beslutningsprosesser. For veiavdelingen var resultatet 
av denne organisasjonsendringen en tydeliggjøring av roller og tilpassing til 
enhetens øvrige struktur 
 
Drift  
 
Oppsynsmann vei er et viktig bindeledd mellom avdelingens tjenester og brukere 
av det kommunale veinettet. Oppsynsmann har i dag ansvaret for å ta imot 
henvendelser vedrørende veiforvaltning, sommer og vinterdrift, gravemeldinger, 
samt følge opp driftskontrakter. Oppsynsmann utfører små prosjekter i egenregi,  
 
Prosjekt 
 
Investeringsprosjekter på vei, aksjon skolevei prosjekter og veilys er noe av 
oppgavene som er tillagt veiingeniør. Veiingeniør har også ansvar for veiteknisk 
oppfølging og funksjonskontrakter. Stillingen innebærer oppfølging av enhetens 
hovedplaner og gjeldende normer. 
 
Prosjektansvaret ved investeringsprosjekter på vei og vann og avløp ble etter 
organisasjonsendringen høsten 2013 lagt på avdelingsledere. Det er i dag 
veiingeniør som i hovedsak følger opp den veitekniske delen. For vann og avløp 
benyttes i dag oppsynsmann V/A, denne ordninger er gjort på bakgrunn av de 
forskjellige fagområdene som inngår i en prosjektgjennomføring. 
Dette er ingen god organisering da det vil være hensiktsmessig å benytte en 
felles prosjektleder med bakgrunn fra begge fagfelt, dette vil gi en god 
samordningen av de forskjellige oppgavene i prosjektgjennomføringen  
 
Parkering 
 
Kommunalteknikks parkeringstjeneste er i dag lagt under veiavdelingen. 
Kommunestyret vedtok 31. august 2011 å søke om kommunal håndheving av 
ordningen med parkeringsgebyr. En av de viktigste grunnene til å innføre 
håndheving og regulering av parkering i kommunalt vegnett, er trafikksikkerhet. 
Dette medfører å synliggjøre barn på skolevei, og gjøre trafikkbildet mer 
oversiktlig for sjåfører og fotgjengere. Fremkommelighet er også blitt bedret for 
utrykningskjøretøy, renovasjon og brøytebil. Parkeringstjenesten består av to 
trafikkbetjenter og en saksbehandler. Trafikkbetjentene har i oppgave å 
håndheve parkeringsbestemmelsene i kommunen, samt å veilede publikum. 
Saksbehandler tar imot henvendelser fra publikum, har ansvaret for 
klagebehandling og oppfølging av skiltvedtak. 
 

5.3  Status maskiner 
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Maskinpark 
 
Dagens maskinpark har i de senere årene hatt en utbyttingstakt i tråd med 
investeringsbudsjetter. Investeringsmidlene har også benyttet både på vei og 
park og idrett (nå avdeling IFF). 

For å opprettholde en 
moderne maskinpark med 
lave vedlikeholdskostnader er 
det nødvendig med en 
avskrivningstakt på ca. 10 år.  
Maskinene som benyttes 
innenfor veiavdeling er 
kostbare enheter som kan 
gjøre oppgaver både sommer 
og vinterstid. Dette medfører 
store investeringer for 
avdelingen når enhetene må 
byttes pga. alder og store 

vedlikeholdskostnader. Som en strategi har avdelingen investert i nye maskiner 
der i hovedsak maskinene er i benyttelse hele året, (redskapsbærere, lastebiler 
osv.). Maskinene som har en benyttes i deler av året har avdelingen investert i 
brukte maskiner (Feiemaskin osv.) Dette gir en god økonomi og god utnyttelse 
av investeringsbudsjetter innenfor avdelingen.  
 
 
Investering maskinpark 
 
Det har i tidligere planperiode blitt investert i nye og brukte enheter, etter 
omorganiseringen av enheten i 2013, har maskiner og biler blitt tilpasset 
avdelingens behov. Maskinparken er i hovedsak tilpasset i til drift og 
vedlikeholdstjenester, samt små veitekniske prosjekter. Maskinparken inngår 
også i enhetens beredskap og er godt tilpasset ulike beredskapssituasjoner. 
Avdelingen har i dag noen resterende brøyte- og strøenheter av eldre dato. Som 
en konsekvens medfører dette mye driftsstans og større vedlikeholdskostnader. 
For å holde maskinparken på et nivå som ikke medfører store omkostninger og 
tid på verksted, er det nødvendig å legge investeringene på biler og maskiner i et 
nivå som gjør at enheten kan ivareta kommunens serviceerklæring.  
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Tabellen viser status for veiavdelingens hovedenheter. 
Ny pris er ca. hva en nyanskaffelse vil medføre i kostnader. 
 

Maskintype Merke Års- 
Modell 

Ny pris Utstyr 
Kommentar 

Redskapsbærer 855 c Wille 2013 1,6 Mill Maskinen og utstyr er av nyere dato 
Redskapsbærer 855 Wille 2001 1,6 Mill Maskinen er av eldre dato, med mye driftsstans, 

maskinen settes opp for prioritert utbytting 

Redskapsbærer 625 Wille 2006 1,6 Mill Maskinen er av eldre dato, settes opp for 
prioritert utbytting 

Lastebil tung Volvo FM9 2005 1,8 Mill Lastebilen er av eldre dato med mye 
vedlikeholdskostnader, dette er en hovedenhet 
ved brøyting som ikke kan ha mye driftsstopp, 
settes opp for prioritert utbytting 

Lastebil lett MAN 2015 0,5 Mill Lastebil Nyanskaffet 2015 

Hjulgraver Fiat / Hitachi 
EX 135 

2001 1,6 Mill Maskinen er av eldre dato med mye driftsstopp 
og vedlikeholdskostnader, maskinen er prioritert 
utbyttet høsten 2015  

Beltegraver Komatsu PC 
128 

2003 1,4 Mill Maskinen er av eldre dato, men fremstår som 
velholdt, ikke prioritert utbytting. 

Selvgående 
Feiemaskin 

Ravo 2007 1,7 Mill Maskinen ble kjøpt brukt i 2014 ikke prioritert 
utbytting 

Varebil  VW 
Transporter 

2014 0,4 Mill Ny Beredskapsbil for V/A og vei 

Varebil  Toyota Hiace 2006 0,4 Mill Varebilen er av eldre dato, settes opp for bytting 

Varebil  VW Caddy 2010 0,25 Mill Varebilen ble kjøpt brukt 2014 ikke prioritert 
utbytting 

Personbil Fiat Panda 2013 0,20Mill Benyttes til parkeringskontroll. 

 
   

6 Kommunens utvikling 

 
Utfordringer 
 
Rælingen har likhet med nabokommunene noen utfordringer knyttet til presset 
som følger med å være nær Oslo og Gardermoen. Befolkningsveksten har ligget 
på ca. 2% en periode, noe det også legges opp til i årene som kommer. Ettersom 
utbyggingen i Rælingen i stor grad begrenses av marka og dyrket mark vil 
kommunen og utbyggere se etter alternative utbyggingsformer. Fortetting i 
eksisterende boligområder er nærliggende og noe som vil by på noen 
utfordringer knyttet til infrastrukturen. Området fra Fjerdingby og nordover til 
Strømsdalen kan være aktuelt å stedvis fortette. Dette er også de områdene med 
dårligst veistandard hvor veiene ble opparbeidet i etterkant av siste VA arbeider.  
 
 
Trafikkbelastning og støy  
 
I en nylig rapport bestilt av Rælingen kommune i forbindelse rullering av 
Kommuneplan viser en økende biltrafikk i kommunen i årene som kommer basert 
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på utbygging i egen kommune og i nabokommunene. Det er et overordnet mål 
for Oslo- og Akershus at framtidig trafikkvekst skal avvikles som kollektivturer og 
gang- og sykkelturer. Disse målene legger føring for en trafikkplanlegging i 
kommunen med økt fokus på satsingsområder som kollektivtrafikk og 
fremkommelighet, og utvikling av nye gang- sykkelveier. 
 
 
Trafikkbelastning 
 
Det er viktig å kunne styre trafikkbelastningene utenom boligområder. 
Områdene Øvre Aamodt og Rud er i dag belastet med mye gjennomgangstrafikk. 
Trafikkmønstret viser at bilister velger å benytte boligveier for raskere 
fremkommelighet i rushtidene. Boligveier mellom Nedre Rælingsveg og Øvre 
Rælingsveg har en større gjennomgangstrafikk i morgen- og ettermiddagsrushet 
enn hva som forventes av lokal trafikkmengde. Dette gjør at de kommunale 
veiene får en stor belastning og veislitasje, som igjen går på bekostning av 
trafikksikkerhet ved skoleveier. 
 
En større trafikkbelastning i boligveiene reduserer også trafikksikkerheten, da 
mange av veiene ikke er bygget med hensyn til stor trafikkmengde og hvor myke 
trafikanter ikke er adskilt fra biltrafikken. Det er oppstartet kartlegging av 
trafikkmengde mellom gjennomfartsveier i boligområdene Øvre Aamodt og Rud. 
Områdene rundt Sorenskriveren ble utgangspunktet for dette arbeidet, da 
Sorenskriveren i pr. i dag stengt med bom. Erfaringer fra stenging med bom i 
området kan gi en indikasjon på mulighetene ved trafikkstyring med bom, 
eventuelt tidsstyrt bom.Det er viktig i boligområdene Øvre Aamodt og Rud å få en 
helhetlig vurdering for hvilken trafikkmengde som er tilrådelig for å opprettholde 
en god trafikksikkerhet, samt god fremkommelighet for beboere og trafikanter. 
Det er samtidig viktig å begrense støy fra trafikk i boligområdene. Arbeidene med 
utredning av disse områdene blir satt opp som ønskede tiltak i 
Trafikksikkerhetsplan.   
 
Beredskapsveier 
 
I fremtidige utbyggingsområder vil det bli lagt større vekt på å ha flere adkomster 
til områdene. Dette bidrar til å øke tilgjengeligheten i beredskapshensyn. Som 
eksempel er i dag kun en hovedvei til Blystadlia, dette medfører at 
fremkommeligheten til Blystadlia blir sterkt begrenset ved ulykke eller annen 
nødvendig stenging av hovedvei. En beredskapsvei som knytter Blystadlia til 
Fjerdingby vil kunne redusere risiko for hendelser ved slike situasjoner, og bidra 
til en kortere utrykningstid fra Lørenskog frem til områdene langs Øvre- og Nedre 
Rælingsveg.    
 
Støy 
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Bestemmelsene om strategisk støykartlegging var nytt i norsk lovgivning 
1.1.2005 etter at EUs rammedirektiv for støy, direktiv 2002/49/EC, ble 
implementert. Bestemmelsene gjelder i prinsippet all luftbåren støy som 
mennesker utsettes for, med unntak av støy fra private husholdninger 
(”nabostøy”), støy på arbeidsplassen, støy inne i transportmidler eller støy som 
følge av militær aktivitet i militære områder. 
 
Strategisk kartlegging av støy er lovpålagt gjennom forurensningsforskriften, og 
omfatter for kommunens del utendørs støynivå fra vei og jernbane. Temaplan 
mot støy, er en oppfølging av kartleggingen i Rælingen kommune. Hensikten 
med Temaplan er å forebygge og redusere skadelige virkninger av 
støyeksponering. Temaplan inneholder også tiltak for å bevare og utvikle stille 
områder. Kartleggingsplikten er begrenset til å gjelde større byområder i Norge. 
Det er til sammen fem byområder som er omfattet av bestemmelsene. Disse er 
henholdsvis Osloregionen, Bergen, Trondheim, Stavangerregionen og 
Fredrikstad-Sarpsborg.   
 
Rælingen kommune innbefattes i Osloregionen sammen med kommunene Oslo, 
Asker, Bærum, Lørenskog, Skedsmo og Oppegård.  
 
Anleggseiere, (eiere av støy f.eks. veieier) er selv ansvarlige for utarbeidelse av 
handlingsplan for sine anlegg. Det vil si at Rælingen kommune er ansvarlig for 
utarbeidelse av handlingsplan mot støy for kommunale veier, Statens vegvesen 
region Øst og fylkeskommunene for riks- og fylkesveiene, Jernbaneverket for 
jernbanetraseer. Støykartleggingen og handlingsplan mot støy skal revideres 
hvert femte år, neste gang i 2018. 
 
 
Klimatilpasninger 
 
Det varsles hyppigere større nedbørsmengder med høy intensitet. Noe vi 
allerede har erfart mange steder i Norge. Det er allerede krav til at ledninger skal 
dimensjoneres til minimum 50 års nedbør. Men arbeidet med klimatilpasning må 
gjøres på flere nivåer og tverrfaglig for å lykkes. Hensyn til flomveier, avrenning 
fra tetteflater, fordrøyning og i det hele all håndtering av overvann må ivaretas 
først i kommuneplan/reguleringsplan, så videre i prosjektering og utførelse. 
Ettersom Rælingen nærmest er en li-side har ikke overvann vært et stort problem 
foruten i avløpet. Det vil være nødvendig å gjøre hensiktsmessige vurderinger 
med tanke på store nedbørsmengder. Det gjelder især boligområder som skal 
fortettes. 
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Klimaforandringer vil også ha en 
innvirkning på levetiden på 
veinettet.Dette skyldes i hovedsak 
varmere vintre med vekslende 
temperaturer. Dette gir veien langt 
flere overganger fra vann til is, og 
tilbake til vann igjen. Resultater 
viser at veier med dårlig 
grunnforhold og bæreevne kan 
medføre til telehiv, krakelering av 
veidekke og utvasking av masse. 
Klimaendringer og økte 
nedbørsmengder er, slik vi ser det, ikke bare en teknisk utfordring, men også 
juridisk, økonomisk og organisatorisk.  
Det er uklarheter rundt ansvarsfordeling, rollefordeling, koordinering og ikke 
minst finansiering. Både internt i kommunene og mellom kommuner og private. 
Klimatilpasning i praksis er en relativt ny problemstilling i kommunene. Arbeidet 
er godt i gang i Rælingen kommune i forhold til kompetanseheving og 
organisering. 
 

 

6.1 Eierskap til veier i kommunen 

 
I Rælingen Kommune er det fire typer veier. Riksvei, fylkesvei, kommunal vei og 
privat vei. De tre første regnes som offentlige veier. Offentlig vei defineres som 
en vei eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som vedlikeholdes av det 
offentlige. Privat vei er alle andre veier som ikke er offentlige. Eiendomsforholdet 
til veien er uten betydning for om veien er offentlig eller privat. 
 
Rælingen kommune drifter mange offentlige veier hvor vi ikke har eierskap til 
veigrunnen, men som regnes som offentlig vei etter Vegloven. Dette kommer av 
at det tidligere var vanlig at tilstøtende eiendommer mot vei, fikk grenser som lå 
midt i veien. Det var da også slik at den enkelte grunneier pliktet å vedlikeholde 
sin del av veien. Slik er det ikke lenger, men flere steder eier private fortsatt deler 
av offentlig vei.  
 
Kommunestyret har i tidligere vedtak (sak: 2007/2560) bestemt at Rælingen 
kommune som prinsipp skal eie all veigrunn på alle kommunale veier. Dette gjør 
at det flere steder må utføres grunnerverv for å få veigrunn i kommunens eie. 
 
 
Grunnerverv  
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For at veigrunnen skal være i kommunalt eie, må kommunen erverve privat eid 
veigrunn til kommunalt eid veigrunn. I slike tilfeller må det da utføres grunnerverv 
ved at det foretas en arealoverføring av veigrunn vederlagsfritt, eller kjøp av 
grunn for å tilegne nødvendig areal utenfor vei. Tilfeller hvor kjøp av grunn er 
aktuelt, kan være utvidelse av eksisterende vei, opparbeidelse av fortau og 
gangveg, for å nevne noe.  
 
 
Grunnforhandlinger 
 
Ved grunnforhandlinger, tar kommunen kontakt med berørte grunneiere for å 
igangsette forhandlinger det er viktig å informere om hele prosessen. 
  
Kommunen ønsker å komme frem til en minnelig løsning, ved å avtale en 
arealoverføring av veigrunn vederlagsfritt. Hvilket areal som inngår i vei er 
definert etter Vegloven. Nødvendig grunn til sideareal er definert i kommunens 
vegnorm og er for samlevei og adkomstvei satt til 1,75 meter fra asfaltkant. I 
dette arealet inngår nødvendig veiskulder og grøfteareal. 
  
Grunneiere som bor langs vei, eier ofte grunn til senter av veien. 
Arealavsettingen/grensejustering kan være gjenstand for uenighet mellom 
grunneier og veiforvalter når grensesetting gjøres Det er da viktig i forkant av en 
slik prosess og orientere godt om hvorfor det er nødvendig for kommunen å være 
eier av veiene og at veiareal ikke vil ha innvirkning på tomtens utnyttelsesgrad. 
Hvis det ikke i forhandlingene kan komme til enighet kan det være nødvendig å 
nedklassifisere veien til privat vei, dette kan ha store konsekvenser for de som 
bor til den aktuelle veien. 
 
 
 
Grunnerverv av veigrunn kan i prinsipp skje på tre ulike måter: 
 

1. Rælingen kommune blir gjennom orientering og forhandlinger enig med 
grunneier om alle forhold ved avståelse av veigrunn til kommunalt eie. 
Det blir så laget en skriftlig avtale om avståelse av grunn til veiformål og 
kartforretning vil bli avholdt for ny grensejustering. 

2. Dersom grunneier og Rælingen kommune er uenige om selve avståelsen 
av grunn, kan grunnervervet skje ved å fatte ekspropriasjonsvedtak. Dette 
kan foregå ved enkeltstående ekspropriasjonsvedtak pr. grense, eller 
som helhetlig ekspropriasjon ved regulering 

3. Rælingen kommune blir gjennom orientering og forhandlinger ikke enige 
om avståelse av veigrunn til kommunalt eie, veiene vil etter Veglovens 
bestemmelser for nedklassifisering, bli lagt til grunn for politisk 
behandling. Iht. beskrivelse ved «nedklassifisering fra kommunal til privat 
vei»
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Grunnerverv av grunn utenfor offentlig vei kan i prinsipp skje på fire ulike 
måter: 
 
 

1. Rælingen kommune blir gjennom forhandlinger enig med grunneier om 
alle forhold ved avståelse av grunn. Det blir så laget en skriftlig avtale om 
avståelse av grunn og erstatningsbeløp. 
 

2. Rælingen kommune og grunneier blir enig om avståelse av grunn, men er 
uenige om erstatningsbeløpet. Det inngås da en avtale om avståelse av 
grunn og at erstatningen skal fastsettes ved skjønn av domstolen. 
 

3. Regulering av områder i reguleringsplan. 
 

4. Dersom grunneier og Rælingen kommune er uenige om selve avståelsen 
av grunn, kan grunnervervet skje ved hjelp av vedtak om ekspropriasjon. 
Erstatning vil da utmåles ved ekspropriasjonskjønn av domstolen. 
  

 
Omklassifisering av veier  
 
En beslutning om oppklassifisering av vei til kommunal vei eller nedklassifisering 
til privat vei er å anse som en politisk beslutning som skal foretas av 
kommunestyret. Veglovens bestemmelser gir kommunen myndighet til å 
omklassifisere kommunale veier. Da en slik avgjørelse ikke er å anse som en 
forvaltningsavgjørelse, vil det ikke foreligge noen formell klageadgang på et slikt 
vedtak. Omklassifisering av veier gjøres etter de kriterier som følger under. 
   
  
Kriterier for oppklassifisering fra privat til Kommunal vei, eller 
nedklassifisering fra kommunal til privat vei
 
 

 

Kommunalteknikk har gjennomført en registrering av alle veier som i dag driftes 
av Rælingen kommune. Det er viktig at forholdsvis like veier blir klassifisert likt i 
kommunen. Alle veier vil bli delt opp i områder, og listet opp med en anbefaling 
om nedklassifisering fra kommunal til privat vei, eller oppklassifisering fra privat til 
kommunal vei basert på kriterier nevnt nedenfor. Hvert definerte område med 
tilhørende liste over enkeltveier vil bli løftet frem for kommunestyret gjennom 
egne saksframlegg. Hvis området har reguleringsplan hvor veiene er regulert til 
kommunal eller privat vei, må denne også endres ved vedtak om 
omklassifisering. For å sikre en viss grad av forutberegnelighet, vil beboere i den 
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enkelte vei som er vurdert omklassifisert, i forkant av det aktuelle 
kommunestyremøte bli varslet om saken. 
 
 
Kriterier for oppklassifisering til kommunal vei: 
 

   

1 Kommunal / privat veigrunn Private veigrunneiere som får tilbud om kommunal 
overtakelse av veigrunn, aksepterer tilbudet. 

2 Bredde for veien Bredden på veibanen har den nødvendige bredden for 
maskinell vedlikehold inkl. 1,5 meter på hver side av 
veibanen til grøfter og plass snø på vinteren. 

3 Snuplass i enden Har snuplass, eller areal for opparbeidelse av snuplass. 

4 Antall boenheter Antall boenheter flere enn 10 stk. gir grunnlag for å 
vurdere kommunal overtakelse. 

5 Kommunale ledninger Kommunale ledninger 

6 Offentlig formålstjenlig Offentlig formålstjenlig.  Kommunens ressursbruk på 
den aktuelle veien ansees fordelaktig for offentligheten, 
og kan ikke betraktes som særbehandling.  Veien tjener 
lokalsamfunnet som skolevei, samlevei, strategisk mht. 
trafikkavvikling, etc.   

7 Beslutningsgrunnlag Kriteriet 6 + to av de andre kriterier må være oppfylt for 
å bli kvalifisert til omklassifisering til privat vei. 

   

 
 
 
 
Konsekvenser ved oppklassifisering fra privat til kommunal vei: 
  
Rælingen kommune tar ansvar for drift og vedlikehold av veien.   
Det vil bli avholdt kartforretninger som endrer grensen slik at kommunale veier 
får eget gårds- og bruksnummer, og blir matrikkelført. Veien eies da i sin helhet 
av Rælingen kommune, og kan driftes og vedlikeholdes uten å komme opp i 
problemstillinger som for eksempel avklaring av veiareal. Kartforretninger vil bli 
avholdt forløpende. En omklassifisering av en privat vei til kommunal vei bør 
gjøres med beboernes samtykke. Ved uenighet blant beboerne, vil flertallet 
kunne være avgjørende 
 
 
 
Kriterier for nedklassifisering fra kommunal til privat vei: 
 
 

   

1 Kommunal / privat veigrunn Privat veigrunn.   
Private veigrunneiere som får tilbud om kommunal 
overtakelse av veigrunn, ikke aksepterer tilbudet og 
ekspropriasjon ikke er aktuelt. 
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2 Bredde for veien Bredden på veibanen har ikke den nødvendige bredden 
for maskinell vedlikehold inkl. 1,5 meter på hver side av 
veibanen til grøfter og plass til snø på vinteren. 

3 Snuplass i enden Mangler snuplass.  Ikke areal eller for kostnadskrevende 
å opparbeide snuplass. 

4 Antall boenheter Antall boenheter mindre enn 8 stk. gir ikke grunnlag for 
vurdering om kommunal overtakelse. 

5 Kommunale ledninger Ikke kommunale ledninger 

6 Offentlig formålstjenlig Ikke offentlig formålstjenlig.  Kommunens ressursbruk på 
den aktuelle veien ansees ikke fordelaktig for 
offentligheten, og kan betraktes som særbehandling.  
Veien tjener enkeltbeboere mer enn lokalsamfunnet. 
Veien tjener ikke som skolevei, samlevei, strategisk mht. 
trafikkavvikling, etc.   

7 Beslutningsgrunnlag Kriteriet 6 + ett av de andre kriterier må være oppfylt for å 
bli kvalifisert til nedklassifisering til privat vei.  

   

 
Konsekvenser ved nedklassifisering fra kommunal til privat vei: 
 
Ansvaret for drift og vedlikehold av veien overføres fra Rælingen kommune til 
eiere av veigrunnen. Det foreligger ingen krav til standard på veien før 
nedklassifiseringen etter veglovens bestemmelser. Det kan imidlertid avtales at 
veien oppgraderes noe, for å redusere risikoen for at brukerne av veien får 
betydelige kostnader når vedlikeholdet av veien overtas. 
 
 
 
 

6.2 Overtagelse av veigrunn ved utbygging 

 
Utbyggingsavtaler ved nye områder gir føringer for hvilke kriterier som legges til 
grunn før veier kan overtas, og hvilke veier som skal være kommunale. Nedenfor 
er det tatt utdrag av krav som kan fastsettes i utbyggingsavtaler. 
 

 Før kravene til kommunal overtagelse er oppfylt fra utbyggers side, har 
utbygger selv, evt. beboer på feltet i felleskap, ansvar for drift, vedlikehold 
og evt. utbedringer av de aktuelle anleggene  
 

 Kommunale veier som grenser til annen grunneier, skal det være utført en 
grenseoppgang av utbygger, før kommunen innkaller til kartforretning. 

  

 Veier som skal overtas av kommunen skal ved overtagelse være ferdige 
opparbeidet med asfalterte veier, veilys, skilt, overdekte skjæringer og 
fyllinger, iht. Kommunens gjeldende veinorm. Installasjoner som 
lysmaster, el-skap, kummer, sandfang m.m. skal stå innenfor kommunal 
grunn. 
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 For veier som skal overtas av kommunen er utbygger ansvarlig for 
utbedring av skader fra anleggstrafikk og eventuelle setningsskader som 
skyldes feil i fundamentering i 3 år regnet fra overtagelsesdato. Dette 
gjelder også erosjon med slamming av grøfter og kummer. Før veiene 
overtas kreves det at de er ny asfaltert.  
 

 

7  Økonomi 

 
Innvesteringsbegrunnelse 

 

 Sorenskriveren Fase 1 

 Øvre Aamodt Fase 3 

 Sorenskriveren Fase 2 

 Øvre Aamodt Fase 4 

 Nyland Fase 1 
 
Prosjektene er prioriterte prosjekter. 
 
I kommende planperiode legges det opp til noe lavere årlig utskifting enn 
det kommunen har utført de siste årene. Det legges opp til en årlig 
oppgradering av vei på ca. 1,5%, det vil si to anleggslag i kontinuerlig 
arbeid. Dette baserer seg fra målsettinger i hovedplan vann og avløp hvor 
utskifting av vann og avløpsnettet er lagt til et minimum på 1,5%. Med økt 
fortetting av eksisterende boligområder er det områdene mellom 
Lognsdalen og Strømsdalen som må prioriteres. I de første årene av 
planperioden må Aamodt ferdigstilles for å få sluttført prosjektet. Samtidig 
starter arbeidene med ett anleggslag i området Sorenskrivervegen. Når 
Aamodt er ferdigstilt, fortsetter dette laget i området med avrenning til 
Nyland. 
 
Investeringene har i tidligere planperiode hvert basert på at vann og avløp 
har tatt en større andel av investeringene til oppgradering av vei, dette er 
nå justert i investeringsplanen og sammen med indeksregulering av priser 
danner dette grunnlag for forslag til investeringer i kommende planperiode. 
 
 

 Hammarsvegen 
 
Hammarsvegen er samle vei for området. Veien ble bygget i 2000 av 
firmaet Ernst – Lekven. Firmaet fikk ikke ferdigstilt veien da de gikk 
konkurs og veien mangler et asfaltert topplag, dette danner grunnlag for 
investering. Veien ble som strakstiltak utbedret etter flomskader 2013 med 
nye overvannsystemer, investeringsmidler for Mads Klokkersvei ble 
omdisponert til dette. Veiens dekke fremstår i dag utilfredsstillende og det 
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er nødvendig med et nytt asfaltdekke for å ivareta veiens funksjon, Mads 
Klokkersveg er en av få gjenværende grusveier, som tidligere lå inne i 
hovedplan. Veien er foreslått oppgradert i investeringsplan. 
 

 Ullervegen 
 
Deler av veien ble i tidligere planperiode oppgradert i samsvar med 
rehabilitering av vann og avløpsnett, det gjenstår i dag 330 meter med vei 
som ikke er oppgradert. 
 

 Grunnerverv til veiformål 
 
Det vil medføre kostnader ved kjøp av areal utenfor vei til veiformål, det 
knyttes også kostnader i prosessen med grunnerverv.  
 

 Utvidelse av parkeringsareal Kirkevegen 
 
Det ønskes utvidet parkeringsareal ved Rælingen kirke i forbindelse med 
reguleringsplan for området ved Kirkevegen (Reguleringsplan for 
Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder) 
 

 Akutte småprosjekter 
 
Investeringen er foreslått med tanke på uforutsette hendelser. Dette er 
ofte små prosjekter som f.eks. kommer i etterkant av store 
nedbørsmengder, hvor det eksempelvis kan være nødvendig og 
oppgradere deler av overvannsnett eller overvannsinntak. 
 

 Veilys 
 
Investeringen er foreslått med tanke på og kunne oppgradere 
veilysanlegget til et energibesparende, driftssikkert og moderne anlegg 
som vil gi kommunen fremtidig lave kostnader på veilys. Detaljert plan 
vedlagt. 
 

 Maskiner og utstyr 
 
Investeringen er foreslått med tanke på å beholde en funksjonell 
maskinpark med lave vedlikeholdskostnader, dette for å kunne 
opprettholde driftssikkerhet, slik at maskinparken er til enhver tid operativt 
i kommunens beredskapssammenheng.       

 
 
Investeringsplan 
 

http://www.ralingen.kommune.no/reguleringsplan-for-raelingen-kirke-og-bygdetun-med-omkringliggende-omraader.5581754-282834.html
http://www.ralingen.kommune.no/reguleringsplan-for-raelingen-kirke-og-bygdetun-med-omkringliggende-omraader.5581754-282834.html
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Rælingen kommune, kommunalteknikk har i forbindelse med hovedplan for vann 
og avløp foreslått investeringskostnader på vei i perioden 2012 – 2016. Dette vil 
bidra til at kommunalteknikk kan videreføre arbeidet med oppgradering av 
veinettet. Investeringsplanen vil bli revidert etter 2016. Reviderte kostnader vil bli 
lagt inn for perioden 2016 – 2020. Det er så langt som vi ser per dags dato, ikke 
stor usikkerhet når det gjelder oppgitte priser, men som kjent er det store 
svingninger i entreprenørmarkedet for tiden.   
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Vedlegg 

 
Vedlegg 1 

Tabell 1 Forslag til investeringsplan for 2016 til 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016
2017

2018
2019

2020
2021

2022
2023

2024
2025

Sorenskriveren fase 1
1 100 000

kr    
1 100 000

kr       

Ø
vre Aam

odt Fase 3
1 500 000

kr       

Sorenskriveren Fase 2
600 000

kr         
1 600 000

kr         

Ø
vre Aam

odt Fase 4
500 000

kr         
500 000

kr           

N
yland fase 1

4 000 000
kr       

N
yland fase 2

2 000 000
kr       

 kr      2 000 000 

Torva fase 1
2 000 000

kr       
 kr      2 000 000 

Torva fase 2
 kr      2 000 000  kr      2 000 000  kr      2 000 000 

2 000 000
kr         

G
runnerverv til veiform

ål
200 000

kr       
200 000

kr         
200 000

kr           
200 000

kr         
200 000

kr         
 kr        200 000 

 kr        200 000 
 kr        200 000 

 kr        200 000 
 kr      200 000 

Veilys
500 000

kr       
500 000

kr         
500 000

kr           
500 000

kr         
500 000

kr         
 kr        500 000 

 kr        500 000 
 kr        500 000 

 kr        500 000 
 kr      500 000 

Akutte sm
åprosjekter

300 000
kr       

300 000
kr         

300 000
kr           

300 000
kr         

300 000
kr         

 kr        300 000 
 kr        300 000 

 kr        300 000 
 kr        300 000 

 kr      300 000 

M
askiner/utstyr

1 000 000
kr    

1 000 000
kr       

1 000 000
kr         

1 000 000
kr       

1 000 000
kr       

1 000 000
kr       

1 000 000
kr       

1 000 000
kr       

1 000 000
kr       

1 000 000
kr    

Totalt
6 400 000

kr    
6 100 000

kr       
6 100 000

kr         
6 000 000

kr       
6 000 000

kr       
6 000 000

kr       
4 000 000

kr       
4 000 000

kr       
4 000 000

kr       
2 000 000

kr    

Parkeringsareal Kirkevegen

U
llervegen

1 000 000
kr    

400 000
kr         

H
am

m
arsvegen

2 300 000
kr    
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Vedlegg 2  
Teknisk tilstand infrastruktur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg til investeringsplan, detaljer for 
veilys 

 

Prosjekter Antall 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Investering til nye LED 
armaturer  

 100 000 100 000 250 000 250 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Blanktråd Utbytting 8 km. 
Utbytting av 

blanktråd 

150 000 150 000 150 000 150 000       

Punktutbytting av 
kvikksølvarmaturer 

280 stk. 125 w 
HQL 

250 000 250 000         

Rehabilitering av 
gammelt bakkeførte 

kabelanlegg 

   100 000 100 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Årlig Sum  500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

 
 
 
 
 
 

Nordby PA16 Årnestangen PA17 Støa Hammeren PA14 Fjerdingby Aamodt PA15 Nyland Torva Dammensvika Sorenskrivervegen Vestre Strøm Løvenstad/Blystadlia

Vei 4 4,7 4,4 3,9 4,1 3,8 3,4 3,7 3,1 3,9 4,3 4,2

Vann 5 5 5 3 4 2 2 2 2 1 5 5

Spillvann 5 5 5 3 4 2 2 2 3 2 4 4

Overvann 5 5 5 4 4 2 2 2 3 1 4 4

SUM 19 19,7 19,4 13,9 16,1 9,8 9,4 9,7 11,1 7,9 17,3 17,2

fra 5 - 10 Akutt - Må prioriteres i første del av planperioden

fra 10 - 15 Dårlig - må utbedres i løpet av planperioden

fra  15 - 20 God eller svært god tilstand - ikke behov for utbedring i løpet av planperioden

Teknisk tilstand


