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Tiltaksplanvei 2019 - 2022

Sammendrag
Tiltaksplanvei 2019– 2022 prioriterer de nødvendige tiltak som må gjennomføresi periodenfor å
oppnå trafikksikreveisystemermed tilfredsstillende fremkommelighetet.Gåendeog syklendeskalgis
prioritet, med vekt på universellutforming og enkel tilgangtil kollektivtransport. Videremå
veisystemeneforebyggevannskaderog forurensningsom følge av overflateavrenning,og de må i
størst mulig grad tilretteleggessom flomveier.
Tiltaksplanenbyggerpå strategierog tiltaksvurderinger som fremgår av Hovedplanvei, vedtatt av
Oppegårdkommunestyre18.6.2018.
Rådmannenvil årlig gjennomhandlingsplanprosessen
fremme forslagtil hvilke konkrete prosjekter
som skalgjennomføresi påfølgendebudsjettår.
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1. Innledning
Oppegårdkommunestyretvedtok 18.6.2018Hovedplanvei 2018-2021(heretter kalt Hovedplanvei).
Kommunestyretsvedtaklyder som følger:
1. Hovedplanvei 2018-2021vedtasmed de justeringerrådmannenanbefalertatt inn i planen
2. Basertpå føringer i hovedplanen,utarbeider rådmannen en tiltaksplan2019-2022som
konkretiserertiltak og tiltaksprioriteringi tid med tilhørendekostnader.Planenleggesfrem
for politisk behandlingi løpet av 2. halvår2018.
3. Rådmannentar initiativ overfor Skikommuneom å definere en trasé for ekspressykkelvei
fra
Skisentrum,via Kolbotn til Oslo.
4. Det leggestil rette for at ekspressykkelveien
mellom Skiog Kolbotnkan byggesut trinnvis,
for eksempelsom en del av større, fremtidige utbygginger.
Tiltaksplanvei byggerpå mål, strategierog tiltaksprioriteringersom fremgår av Hovedplanvei.
Tiltaksplanenskalprioritere de nødvendigetiltak som må gjennomføresi periodenfor å sikreat
hovedplanensmålsetningernås.Hovedplanperiodengår fra 2018-2021.Ved sammenslåingmed Ski
er det nødvendigå starte prosessenmed ny hovedplan og tiltaksplanfor Nordre Follo kommune.
Tiltaksplanenhar blitt utarbeidet av medarbeiderei virksomhetUTE.

2. Føringer og vedtak som må legges til grunn for t iltaksprioriteringen
Tiltaksplanvei tar med segde føringer som følger av Hovedplanvei. Hovedplanenhar en overordnet
målsetningom «Miljøvennlig,effektiv og trygg fremkommelighetpå kommunalebilveier, gang-og
sykkelveierhele året». Delmåler videre sortert under følgendetema:
1.
2.
3.
4.

Trafikksikkerhet
Fremkommelighet
Folkehelseog miljø
Ressursbrukog servicenivå

3. Myndighetskrav
Fylkesmannener forurensningsmyndighetfor forurenset overvannetter forurensningsloven,mens
det er den kommunaleveieier som er ansvarligfor t ømmingav sandfangeneknyttet til kommunale
veier. FylkesmannenpålaOppegårdkommunei brev av 4.6.2016“å registreresandfangenefra
kommunaleveier i nettdatabaseog sikre at sandfangene får en forsvarligtømminginnen 2 år, dvs.
juni 2018”. Fylkesmannenskriverat “Dette tiltaket vil være et viktig bidrag til å beskyttevannmiljøet
for veiforurensningerog forebyggeskaderog redusert kapasitetpå kritisk avløpsinfrastruktur”.
Oppegårdkommunehar nå registrert sandfangenei kartdatabase,og har iverksattsystematisk
tømming av disseetter at kommunestyretbevilgetmidler til nødvendigemaskinog mannskap.
Oppegårdkommunemottok informasjonsbrevfra fylkesmannen14.11.2018angåendehåndteringav
masserfra sandfangog gateoppsop.Fylkesmannenkonkluderer med at kommunenmå ha kontroll
på sandfangsmasser
og gateoppsopslik at det håndteres riktig iht. forurensningsloven§ 32.
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Ut fra dette har virksomhetUTEkonkludert med at det er nødvendigå sendeen søknadtil
Fylkesmannenog videre opparbeiderutiner for håndtering av alle massersom UTEmellomlagrer.
Konsekvenser økte utgifter til prøvetakningog opparbeidelseav et større arealtil mellomlagringav
de ulike massenesom håndterespå mellomlageretved Tverrveien.Søknader planlagtsendt inn
første halvår2019.Det er nødvendigå se dennesøknadeni sammenhengmed alleredeinnsendt
søknadom snødeponi,slik at det blir en helhetlig plan for eiendommen.
Oppegårdkommunesendte15.11.2018inn søknadom ti llatelseetter forurensingsloventil etablering
av permanentsnødeponii Tverrveienmed egne.Det er hovedsakeligoverskuddssnøfra veier som
ved snørikevintre må deponeres.Fylkesmannensendte deretter den 18.12.2018ut «Høring–
søknadom tillatelse til deponeringav overskuddssn
ø på Tverrveiensnødeponii Oppegård
kommune».Høringsfristble satt til 28.1.2019.
StatensVegvesenskriveri sin høringsuttalelseblant annet at «Vi har ingeninnvendingertil at det blir
etablert et permanentsnødeponipå eiendommengnr. 42 bnr. 117. Vi forutsetter at frisikten i
avkjørselenfra Tverrveienmot gang-og sykkelvegen(3m x 45 m) blir ivaretatt og at det er snuplass
inne på tomten».
Mattilsynet konkludereri sin høringsuttalelsemed at «Mattilsynet anbefalerat søknadom tillatelse
til deponeringav overskuddssnøved Tverrveieni Oppegårdkommuneavslås».I høringsuttalelsen
står det at «Mattilsynet vurderer at deponeringav forurenset masseri nedbørsfeltettil en
drikkevannskildeikke er foreneligmed hensynettil trygt drikkevann».
Det er ogsåkommet negativehøringsuttalelserfra naboer av snødeponiet.
Gateoppsop,sandfangmasser
og deponertesnømassersom i dag kjørestil kommunenseiendomi
Tverrveien,kommer i all hovedsakfra veier som ligger i Gjersjøensnedbørsfelt.

4. Kommunale målsetninger
I tillegg til det som følger av vedtatt Hovedplanvei, sier kommunenshandlingsprogram2019– 2022
blant annet følgende:
•

•

•

Områdereguleringfor Kolbotnsentrum leggertil rette for å utvikle et bymessigsentrum med
et mangfoldav funksjoner.Kolbotn skalutviklessom et klimanøytraltsentrum med prioritet
for sykkel,gangeog kollektivtransport.Områdereguleringenleggertil rette for en variert
boligstruktur slik at for eksempelbarnefamilierkan etablere segi Kolbotnsentrum.Enegen
finansieringsmodell,basertpå økonomiskebidrag fr a utbyggereog kommunen,skalsikre at
gater og veier, gang-og sykkelforbindelser,parker, torg og turveier blir utbedret og
opparbeidet.
Fysiskaktivitet er helsefremmende.Kommunentilret teleggerfor lek, idrett, friluftsliv, sykkel
og gange.Trafikksikkerheter en løpendeutfordring. Det er behovfor å fremme trygg trafikk,
særligfor barn og ungepå vei til skoleog fritidsaktiviteter. Somsykkelkommunesamarbeider
Oppegårdmed Akershusfylkeskommuneog Statensvegvesen.
Alle tjenesteområdeneskalha fokus på universellutforming (UU).ProsjektUU er etablert på
tvers av tjenesteområdenefor å sikre at kompetansepå universellutforming delesog
videreutvikles.
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•

•
•

Et godt veinett med fortau, gang-og sykkelveierer viktige for innbyggerne,kommunale
virksomheterog næringslivet.Det er et etterslep på vedlikeholdav det kommunaleveinettet.
For å redusereetterslepet besluttet Kommunestyreti juni 2018 at inntil 5 mill kr av
disposisjonsfondetskalbrukestil veivedlikeholdi 2018-2019.For å sikre god bruk av
ressurseneplanleggesveivedlikeholdi forhold til utskiftning av vann-og avløpsnett.
Det er et prioritert tiltak å utarbeideen plan for trafikksikkerheti samarbeidmed Ski
kommune
UTEhar en stor maskinpark,men flere av maskineneer i dårlig forfatning. Planleggingog
innkjøpav nye maskineravstemmesmed Skikommune.Det er et prioritert tiltak å fortsette
arbeidet med å fornye maskinparken.

5. Samhandlingsprosjekter
Bebyggelseni Oppegårdkommuneer i stor grad definert av jernbanenog veianleggi nord-/sørretning. Arbeiderknyttet til denne infrastrukturenhar stor påvirkningpå trafikkmønsteret,
fremkommelighetog sikkerheti det kommunaleveisystemet. Når StatensVegvesennå skalbyggeny
gang-og sykkelveifra Greverudstasjontil Skigrense,skaldette koordineresmed rehabiliteringav
vann-og avløpsnettetsom liggeri Skiveien.Arbeidene må planleggesnøyei forhold til
fremkommelighetfor gåendeog syklendeog annentrafikk for øvrig.
Prosjektersom følger av initiativ fra eksterneaktører og/eller politiskevedtak har ofte innvirkningpå
det kommunaleveinettet. Det er behovfor samspilli de fleste kommunaleprosjektersom
omhandlernye byggog VA-rehabiliteringer.
De kommunaleveienenyter særliggodt av en synergieffekt knyttet til rehabiliteringav vann-og
avløpsnettet.Etter at nye VA-ledningerer lagt ned skalveien byggesopp igjen, og såfremt veien er
oppgravdi vesentliggradvil den bli tilbakeført t il den tilstand den var i før gravearbeidetstartet. Det
vil vanligvissi at hele overbygningeninkludert asfaltdekket er nytt. Ofte blir ogsåsluk satt ned på
nytt. Dette gjør at disseanleggeneer i god forfatning når de er ferdige.
Samhandlingsprosjektene
som involverereksterneutbyggereopptar mye ressurser.Suksesskriterieti
slikeprosjekterer tilstrekkeligtid til gjennomgang og dialog i reguleringsprosess
og byggesak,i ti llegg
til tett oppfølgingmensarbeidenepågår.
Det er særligstor utbygginglangsstasjonenepå jernbanen,og det blir nye og/eller oppgraderte
kommunaleveier, fortau og torg. Når totalt areal blir større er det nødvendigå bemanneopp og
oppgradere/investerei nytt utstyr tilhørendedrift - og vedlikeholdsavdelingene
for Vei, Parkog idrett.
Dersomdette ikke gjøresrisikererman et totalt dårligere servicenivåovenfor kommunens
innbyggere.
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6. Økonomiske rammebetingelser
Hovedplanvei 2018– 2021synliggjørveikapitalensom følger:
«Kommunensveikapitaler i hovedsakbundet i veier, fortau og veibelysning.Årlige
avskrivningerpå veikapitalener estimert til total t 11,6 Mill kr, hvorav2,6 Mill kr for veilysog
2,7 Mill kr for fortau. I perioden2011–2016ble det for veilyseneårlig brukt gjennomsnittlig
0,2 Mill kr av kommunalemidler til oppgradering/investering.For asfaltdekkerer det i
hovedplanenlagt til grunn en levetid på 15 år. Det gir årlige asfalteringsbehovpå 4 Mill kr. Til
sammenligningble det i perioden2010– 2016 årlig brukt mellom 1 og 3 Mill kr til
reasfaltering.Ut fra dette kan det se ut som det er et vedlikeholdsetterslepfor veiinfrastrukturen».
Det totale driftsbudsjettet for tjenesteområdet3330 «kommunaleveier» i UTEer på ca. 12,6
millioner kr, eksklusivestrømutgifter, husleie(Eiendom forvalter bygningsmassen)
og
sentraladministrativekostnader.Beløpetskaldekkealle utgifter til bemanning,maskiner,utstyr,
materiell, drift og vedlikehold.De størstekostnadene er knyttet til vinterdrift og reasfaltering.
Det jobbesfremover med å kostnadsberegnerehabilitering av de kommunalebruene.Registrerte
skaderså langt viser at det vil være behovfor økte bevilgningertil vedlikeholdog rehabiliteringde
neste årene.
Det pågårboligfortetting, sentrumsutviklingog utvikling av nye boligfelt. Genereltutløserdette økte
utgifter i form av økt slitasjepå veier og infrastruktur, samt saksbehandlingog oppfølgningi
forbindelsemed utbyggingene.Sentrumsområdenehar høy standardpå veienesom må
opprettholdesog ivaretas.Nye utbyggingermedførergenerelt mer vei og gang-/sykkelvei,noe som
øker fremtidige driftsutgiftene for å opprettholde den gode standarden. Ved å holde på dagens
budsjettrammevil dette over tid føre til et større vedlikeholdsetterslep,noe som vil føre til dårligere
standardpå infrastruktur og tjenestenivåovenfor innbyggere.
Det brukesårlig 500.000kr til drift av sykkelstrategien.Midlene har vært brukt til å lønneen
deltidsstillingfor gjennomføringav sykkelprosjekter. Det har ogsåvært gjennomførtflere
kampanjetiltaksom sykkelkart,vintersykkelkampanje
, sykkelreparasjonskampanjer
ved skoleneog
ulike turtilbud. Siden2014er det årlig asfaltert ca. 1,5 km eksisterendegang-og sykkelvei,og de
fleste hovedstrekningerhar nå brukbart dekke.Kampanjetiltak dekkes50 % - 100 % av eksterne
tilskudd,og asfalteringhar vært dekketmed ca. 70 % fra eksternetilskudd gjennomsykkelbyavtalen.
Det er fortsatt behovfor utbedringerog oppmuntrende tiltak for å få flere til å ta sykkeleni bruk.
Investeringsmidlerknyttet til vei-budsjetteti kommunensHP-periode2019-2022er som følger (tall i
millioner kr, ekskl.mva.):
Objekt
9008
9009
9002
7056

Beskrivelse
Veier,Anleggog fortau
Generelletrafikksikringstiltak
Anskaffelseav biler og maskiner(UTE,
Vei og Parkog idrett)
Gang-og sykkelveiprosjekter,sykkelstrategi

2018 2019 2020
1,72
7,0
7,0
0,74
0,5
0,5
4,64
5,0
3,4
1,88
1,2
1,2

Side6 av 22

2021
4,8
0,5
3,4
2,4

Tiltaksplanvei 2019 - 2022
Objekt 9008 Veier,anleggog fortau:
Objektet skaldekkealle større utbedringerog oppgraderingav vei over 100.000kr. Utbedringerkan
være veilysutbedringer,ladestasjonerfor el-bil, større reparasjonerav bruer/kulverter, rekkverk,
overvannsanlegg
og masseutskiftningav vei.
Det er i 2019-2020avsatttotalt 14 millioner kr ti l utskiftning av eldre veilysarmaturertil LEDarmaturer. Registrering/kartlegging
av veilysinfrastrukturen blir en del av sluttdokumentasjonen
knyttet mot installasjonav LED-armatur.Det er ikke avsattnoen midler til andre større
oppgraderingereller reparasjonerde to nesteårene, men dette må revurderesi forbindelsemed
budsjettinnspillfor 2020.
Objekt 9009 Generelletrafikksikringstiltak
I mangeår har kommunenhatt en finansieringsordnin
g med Akershusfylkeskommunevia Aksjon
skoleveiprosjektet der kommunenfår dekket 80 % av sine utgifter til fysisketiltak for å bedre
trafikksikkerhetenmed størst fokus på barn. Det er mulig å få inntil 1 million kr i støtte pr. prosjekt.
Kommunenhar tidligere hovedsakeligsøkt om støtte til større prosjekter.GjennomordningenAksjon
skoleveier det nå ogsåmulighet for å søkeom opparbeidelseav mindre prosjektersom for eksempel
belysningog større snarveiprosjekter.
Objekt 9002 Anskaffelseav biler maskiner
De sisteårene er det årlig blitt avsatt 3,4 millioner kr til utskiftning og oppgraderingav maskinparken
til avdelingeneVei og Parkog idrett. I en lang periode før dette var det kun avsatt1,3 millioner kr,
noe som over tid medførte at maskinparkenble foreldet. For mangemaskiner/lastebilervar summen
i segselv ikke stor nok til å dekkeinvesteringsko
stnadenfor en ny maskin/lastebil.Økte budsjetter
har gjort det mulig å skifte ut de maskinene/bilenesom har vært mest kritisk for driften, og særlig
vinterdriften. Det har i alle anskaffelservært fokus på flerbruk, sikkerhet,arbeidsmiljøog strenge
miljøkrav.I de kommendeår vil det være et behovfor utskifting av veldiggamlefeiemaskinerog
lastebiler.
For 2019er det gjort en tilleggsbevilgningfor utskifting av en liten feiebil og en ny mindre maskintil
vinterdrift.
Objekt 7056 Gang-ogsykkelveiprosjekter,sykkelstrategi
Oppegårdkommuneer sykkelkommune,og deltar i fylkeskommunenssykkelby-ordning.Dette
innebærerat vi har forpliktet osstil å jobbe for økt sykkelbruktil transport. Tiltakenefinansieresmed
50 % kommunalegenandelog 50 % tilskudd fra fylkeskommunen.Ordningener administrert av
Statensvegvesen.
Investeringsmidlenehar i hovedsakvært brukt til å byggesykkelparkeringsplasser
ved skolerog
barnehager.Belysningog oppgraderingav sentralegang-og sykkelveier,samt snarveier,har også
hatt prioritet. Det er ogsåbenyttet midler til asfaltering av gang-og sykkelveier.
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Andre objekter
Bålerudbryggehar i de senereårenehatt en fallende standard.Oppegårdkommunestyregjorde
følgendeverbalvedtak10.12.2018:
«Rådmannenbeså videreføredialogenmed BålerudGrunneierforening,museetved Roald
Amundsenshjem, Kolonialenpå Svartskogog eventuelt andre aktører for å vurdere hvordan
området ved Bålerudbryggekan opprustes,herunderå iverksettenødvendig
reguleringsarbeid.Rehabiliteringav Bålerudbryggeer fullfinansiert med inntil 0,4 mill. Det
forutsettes at øvrigetiltak finansieresgjennomandre kilder».
Opprustingav bryggamå seesi sammenhengmed de feil og manglersom fremkommerav
gjennomførteinspeksjoner,se tiltak 4f nedenfor.
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7. Prioriterte tiltak
Rådmannenvil gjennomden årlige HP-prosessen
fremme forslagtil hvilke konkrete prosjektersom
skalgjennomførespåfølgendebudsjettår med tilhørende kostnadsrammer.Vedtatt hovedplanvei
2019 – 2022slår fast at Tiltaksplanvei skalbl.a. ivareta tiltakene som fr emgårav tabellen nedenfor:
Målområde1:
Tiltak a)
Tiltak b)
Målområde2:
Tiltak a)
Tiltak b)
Målområde3:
Tiltak a)
Tiltak b)
Tiltak c)
Målområde4:
Tiltak a)
Tiltak b)
Tiltak c)
Tiltak d)
Tiltak e)
Tiltak f )

Trafikksikkerhet
Utskiftning av alle dagenslysarmaturertil LED armaturerså raskt sommulig
Utarbeidefelles vei- og gatenormmedSki kommune
Fremkommelighet
Ny kartleggingav UU for det kommunaleveinettetsomgrunnlagfor planleggingav tiltak
Reasfaltereveier medgradering4 (sværtdårlig til stand)
Folkehelseog miljø
Utarbeideen mobilitetsplanog/eller lageny temaplan for trafikksikkerhetog sykkelveier
Gjennomføretømmingav sandfangi henholdtil krav fra Fylkesmannen
Sørgefor at dreneringav veienefungerertilfredsstillende, herunderforeta grøfterensk
Ressursbrukog servicenivå
Kartleggeinfrastrukturentil veilyset(kabler,trafoer,styringeretc.)
Kvalitetssikreregistreringenav kommunalveigrunnog kartleggefremtidig arealbehov
Klarleggehvilke veiarealersom ligger innenfor kommunalt driftsansvar
Utarbeideny felles graveinstruksmedSki kommune
Utarbeidefelles norm for drift og vedlikeholdav kommunaleveier medSki kommune
Utføre kontroll av bruer/kulverter/bryggeriht. kontrollregimettil Vegdirektoratet

I det etterfølgendevil tiltakene bli konkretisertog supplert med ytterligere tiltak som hører hjemme
under det enkelte målområdet.De supplerendetiltakene vil ogsåfremgåav tabellen i kapittel 7.5.

7.1 Trafikksikkerhet
Hovedplanennevnerto tiltak under målområde1:
a) Utskiftningav alle dagenslysarmaturertil LEDarmaturer så raskt som mulig
b) Utarbeidefellesvei- og gatenormmed Skikommune
a) Det er satt av total 14 millioner kr i investeringsbudsjettetfor toårsperioden2019-2020til
utskifting av dagenslysarmaturertil LED.I tillegg er det søkt aksjonskolevei– midler for 2019 til
intensivbelysningav totalt seksfotgjengerovergang
er.
b) Hovedplanensier blant annet at «Det er ikke uvanlig at grunneierehar benyttet kommunal
veigrunntil beplantningog egnekonstruksjoner,typisk hekker,murer, belegningssteinog
biloppstillingsplasser.
Dette har utviklet segover mangeår og gir utfordringer knyttet mot
frisiktsoner,overvannshåndteringog gjennomføringav VA-rehabiliteringsprosjekter».
Dette vil bli
tatt tak i fra og med 2019,noe som er mulig ved at UTEsplanavdelinghar fått en ny stillingshjemmel.
Ved planleggingav ett av VA-rehabiliteringsprosjek
tene som skalstarte opp i 2019,er det utarbeidet
en tabell som konkretisererproblemstillingeneog definerer gjennomføringsstrategier
som følger:
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Problemstilling

Krav

Avvik

Strategi

Bredeavkjørsler

Maks 4.0 meter

Ca.28 av 38
avkjørslerer
for brede

Innbyggereinformerestidlig om at ingen
avkjørslervil bli bredereenn det
kommunentillater når anleggeter ferdig.
De som har dispensasjonfor bred avkjørsel
må fremleggedette. De som ønskerå
opprettholde bred avkjørselmå søkeom
dispensasjon.Dekkeog breddepå
avkjørslervil bli istandsattetter
kommunenskrav.

Frisiktavkjørsler

4X30meter
frisiktsone

Antar over
50%avvik

Innbyggereinformeresom hvilke
krav/plikter eierne har og om at kommunen
senerekan påleggeeier å få dette i orden.

Frisikti kryss

10X30meter
frisiktsone

5 av 6 kryss
har for dårlig
frisikt

Innbyggereinformeresom krav med frister
for de det gjelder samt varselom pålegg.

Veigrøft

Dyp grøft for
Veigrøfterer
overvannshåndtering nestenikkeeksisterende

Opparbeidesså dypt og bredt som mulig
innenfor kommunaleiendom.Dette
informeresom fra start. Særliginformasjon
om hvorfor dette gjøresmå fremstilles
enkelt, klart og tydelig for innbyggere.

Privateobjekter
på kommunal
veigrunn
(murer, stativer,
etc..)

Det skalikke være
private objekter på
kommunaleiendom

Innbyggereinformeresom at eier som selv
ikke fjerner objekter vil få påleggom
fjerning samt varselom fjerning på deres
regning.

Ikke registrert

Generelter det fordelaktigat alle grenser
blir markert tydelig i forkant av oppstart.
Dette bør bestillestidlig av byggog kart.
Dette må foreliggefør en detaljert
kartleggingav avvik.

Ovenståendekrav og strategierinnarbeidesi en felles vei- og gatenormmed Skikommunei
forbindelsemed kommunesammenslåingen.
Veinormenbør behandlespå sammetid som ny
kommuneplan.Videreer det hensiktsmessigat OppegårdkommuneimplementererSkikommunes
veilysnorm(vedtatt 2018)fra og med 2019.For eksisterendekjøreveier,gang-og sykkelveiervil det
fra og med 2019bli satt i gangtiltak for følgendetemaer:
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c) Intensivbelysningav gangfeltved skolende
d) Sørgefor at frisikt i alle veikrysser ryddet, også for gang-og sykkelveier.Ryddevegetasjon
langsgang-og sykkelveier
e) Fjerneprivate objekter (murer, hekker,igjenfylling av grøfter osv.)på kommunaleiendom
Revideringav Oppegårdkommunestrafikksikkerhetsplan har blitt utsatt i påventeav
kommunesammenslåing
med Ski.Planenhar ogsåblitt vurdert integrert med en mulig kommende
mobilitetsplan.Uansettvil pågåendeog kommendeområdeutbyggingergi trafikksikkerhetsmessige
utfordringer som må løsesgjennomdetaljreguleringer og i selveanleggsfasen.Her bør kommunen
være proaktiv for å sikreat utbyggernesamhandleri sine planer,og at samhandlingenogså
gjennomføresav entreprenørenesom kontraheresav utbyggerne.Tiltaket kan beskrivessom følger:
f)

Innarbeidetrafikksikkerhetstiltaki reguleringspla
ner for fremtidig løsning,og skilt/trafikkavviklingsplaneri anleggsperioden.Noen aktuelle områder:
•
•
•

Sofiemyridrettspark,herunderskoleoverføringHellerasten– Sofiemyr
Kolbotnsentrum,herunderombyggingav Kolbotn skole
Gang-og sykkelveifra Skigrensetil Greverudsenter, herunderombyggingav Greverud
skole

7.2 Fremkommelighet
Hovedplanennevnerto tiltak under målområde2:
a) Ny kartleggingav UU for det kommunaleveinettet som grunnlagfor planleggingav tiltak
b) Reasfaltereveier med gradering4 (sværtdårlig til stand)
I kommunenshandlingsprogramfor 2019 – 2022står det i kapittel 9.7.2 at «Alle tjenesteområdene
skalha fokus på universellutforming (UU).Prosjekt UU er etablert på tvers av
tjenesteområdenefor å sikre at kompetansepå universell utforming delesog videreutvikles».
a) Det pågårkartleggingav UU for det kommunaleveinettet. Det ble gjennomførten kartleggingav
bussholdeplasser
sommeren2018.Med utgangspunkti kartleggingenutført i 2013 (seHovedplan
vei) vil det i 2019og 2020 bli gjennomførtny kartleggingav følgende:
•
•

Kartleggingav UU-problematikki sentrumsområder.
Gangfeltog tilrettelagte kryssinger

Når kartleggingener gjennomførtvil følgendetilta k kunnebli aktuelt:
c) Ombyggegangfelttil UU standard
b) Med unntak av kommunaleveier på Svartskog,ble de fleste veier i kategori4 (seoversiktskarti
Hovedplanvei) reasfalterti 2018.Reasfalteringav veienepå Svartskogvil bli gjennomførti
forbindelsemed byggingav nytt vann-og avløpsnett. For å redusereetterslepet i veivedlikeholdet
besluttet Kommunestyreti juni 2018 at inntil 5 millioner kr av disposisjonsfondetskalbrukestil
veivedlikeholdi 2018-2019.Høsten2018 vedtok UMPen føring om at boligveieneskulleprioriteres
først. For 2019 planleggesdet derfor å asfalterefølgendeveier:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Deler av HalfdanKjerulfsvei
Deler av Haukeliveien
Deler av Fjellveien
Deler av Flåtestadveien
Deler av JohanHalvorsensvei
Tjernveien
Holbergsvei
Nordre Skrenten

Det kan bli omprioriteringeravhengigav hvordanvinteren forløper. Ved utgangenav 2018 var det
igjen ca. 1,5 million kr av fondet. Endeligliste blir utarbeidet våren2019 og det er ikke sikkert at alle
veienesom er nevnt over vil kunne asfalteresmed de midlene som er tilgjengelig.
I tillegg asfalteresdet årlig 1-1,5 km gang-og sykkelveier,delfinansiertgjennomsykkelbyordningen.
Dette tiltaket, som gjør det lettere å gå og sykle,kan beskrivessom følger:
d) Utbedre (om nødvendigreasfaltere)gang-og sykkelveinettet og etablere nye snarveier
Det har vært et politisk ønskeom å få etablert en vinterdrift som gjør det mer attraktivt å benytte
mindre gang-og sykkelveierogsåi vinterhalvåret.I forbindelsemed dette foreslo UTEen økningi
budsjettet som medførte en ekstrastilling og 1 million kr til innkjøpav maskineltutstyr tilpasset
dennedriftsformen. Kommunestyretbevilgetderimot ikke pengeri 2019-budsjettettil en ny stilling,
mensinvesteringsavsetningen
ble redusert til ca. halvpartenav behovet.UTEvil vurdere hvordan
man skalkunneoppnå ønsketvinterdrift med de reduserte bevilgningene,og vil vurdere å komme
tilbake med revidert budsjettforslagi 2019.Tiltaket kan formuleressom følger:
e) Startemed vinterdrift av mindre gangveier

7.3 Folkehelse og miljø
Hovedplanennevnertre tiltak under målområde3:
a) Utarbeideen mobilitetsplanog/eller lageny temaplan for trafikksikkerhetog sykkelveier
b) Gjennomføretømming av sandfangi henhold til krav fra Fylkesmannen
c) Sørgefor at dreneringav veienefungerertilfredsstillende, herunderforeta grøfterensk
a) I kommunenshandlingsprogramfor 2019– 2022 er det et prioritert tiltak å utarbeideen plan for
trafikksikkerheti samarbeidmed Skikommune.Handlingsprogrammetsier at Kolbotn skalutvikles
som et klimanøytraltsentrum med prioritet for sykkel, gangeog kollektivtransport.Det er satt av
midler i kommunensinvesteringsbudsjettsom skalsikre at gater og veier, gang-og
sykkelforbindelser,parker,torg og turveier blir utbedret og opparbeidet.Privateutbyggeremå også
bidra til denneinfrastrukturen.
Ved behandlingenav Hovedplanvei vedtok Kommunestyret at «Rådmannentar initiativ overfor Ski
kommuneom å definere en trasé for ekspress-sykkelv
ei fra Skisentrum,via Kolbotntil Oslo».En
ekspress-sykkelvei
skalvære tilrettelagt for rask(opp til 40km/t) og direkte syklingover lengre
avstander(5-20km)og kan anleggesmed eller uten ti lknyttet fortau. Enslik sykkelveibør være
sammenhengendeuten hindringersom redusererfremkommeligheten,og bør planleggesslik at
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antall skarpesvinger,samt langeog bratte bakkerreduseres.Sykkelveienvil vanligvisliggei egen
trase med midtlinje som tilrettelegger for syklingi beggeretninger. I tillegg bør antall kryssmed
motorisert ferdselliggepå et absolutt minimum. Det er i utgangspunktetsvært utfordrende å finne
arealertil en slik trasé,spesieltgjennomOppegård kommunesom er svært tett bebygd.Statens
Vegvesenhar startet detaljprosjekteringav ny gang- og sykkelveii Skiveienfra Greverudtil Stenfelt,
men dennefår en breddepå 3 meter og er ikke en ekspress-sykkelvei.

Foto (Googlemaps):Gang-ogsykkelveilangsSkiveien, mellom Kolbotnveienog Sønsterudveien- 2,5 m bredde + fortau.

Tiltaket «Ekspress-sykkelvei»
finnes ikke Statensvegvesensin håndbokN100(Vei-og gateutforming),
men er beskreveti Sykkelhåndboka
og Nasjonalsykkelstrategi.TransportøkonomiskInstitutt (TØI)
anbefalerminimum 4 meter bredde på ekspress-sykkel
veier.
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Foto (Oslokommune):Eksempelpå ekspress-sykkelvei
- her langsFrognerstranda.

Illustrasjon(Oslokommune):Hentet fra Oslostandarden for sykkeltilrettelegging.
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Det er vanskeligå se for segløsningersom ivaretar arealbehovetfor en ekspress-sykkelvei
i
overskueligfremtid. Det er derimot mulig å få til løsningerder syklistergis prioritet langs
eksisterendegang-og sykkelveisystemer
som følger:
•
•
•
•

FraSkisentrum parallelt med FV152 frem Kolbotnsentrum
GjennomKolbotn sentrum ivaretasfremkommelighetgjennom områdereguleringenog
påfølgendedetaljreguleringer
FraKolbotn til Mastemyrv/E18.
Videregår traseenfra OslogrenselangsE18inn ti l Oslosentrum.

Traseenevil gå gjennomområder der befolkningstettheten er stor, noe som kan bidra til at sykkelblir
et naturlig valgfor stadigflere på de korte strekningene.Gjennomsykkelbyavtalenjobbesdet med
løsningerav typen «sykkelhotell»ved kollektivknutepunkter mv. Tiltaket kan beskrivessom følger:
e) Tryggog sikkersykkelparkeringved sentralemålpunkt
b) Fylkesmannens
krav om «å registreresandfangenefr a kommunaleveier i nettdatabaseog sikre at
sandfangenefår en forsvarligtømming innen 2 år, dvs. juni 2018»er innfridd. For å kunne
opprettholde en tilfredsstillendedrift og vedlikehold av de kommunalesandfangene,er kommunens
veiavdelingtilført ett årsverkfra og med 2018samt midler til anskaffelseog drift av kombinert suge/spylebil (samkjøpmed kommunensVA-avdeling).Bilen vil bli levert i 2019.
c) I 2018/2019er det utarbeidet kart over kommunenslavpunkteri terrenget basert på nøyaktige
laserdata.Dette viserhvor vannet vil renne i en nedbørsituasjondersomdet ikke avskjæresav
grøfter og/eller overvannsledninger.Kartet er svært nyttig i forbindelsemed ROS-analyser
og
planleggingav flomveier,utarbeidelseav reguleringsplanerog i byggesaksbehandlingen.
Kartet vil
ogsåbli benyttet i planleggingav drift- og vedlikehold innen vei (grøfterenskmv.), vann og avløp.
Nedenforer det vist eksempelfra Kolbotn sentrum:
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Somomtalt i kapittel 3 søkerOppegårdkommuneFylkesmannenom å få etablere snødeponipå
kommunenstomt i Tverrveien.Det vil være hensiktsmessigå utnytte tomta til ogsåå kunnebenyttes
til lagringav sopemasserog masserfra sandfang.Tiltaket kan oppsummeressom følger:
d) Søkeom og opparbeideområde for snødeponiog mellomlagerav sopemassermv.

7.4 Ressursbruk og servicenivå
Hovedplanennevnersekstiltak under målområde4:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kartleggeinfrastrukturentil veilyset(kabler,trafoer, styringeretc.)
Kvalitetssikreregistreringenav kommunalveigrunnog kartleggefremtidig arealbehov
Klarleggehvilke veiarealersom liggerinnenfor kommunalt driftsansvar
Utarbeideny felles graveinstruksmed Skikommune
Utarbeidefelles norm for drift og vedlikeholdav kommunaleveier med Skikommune
Utføre kontroll av bruer/kulverter/bryggeriht. kontrollregimet til Vegdirektoratet

a) I forbindelsemed utskifting av lysarmaturertil LED(sepunkt 7.1) vil det samtidigbli foretatt
registreringav infrastrukturentil veilyset.Tennskap (ca.120 stk.) for veilysenevil bli registrert
separatog vil ogsåbli utført i 2019og/eller 2020.
b) Det er bevilgetpengertil ett nytt årsverkpå planavdelingfor vei slik at man bl.a. får satt av
tid/ressursertil fastsettefremtidig behovfor veiareal.Dette er tett koblet mot trafikksikkerhetog
fremkommelighet.
c) I veisystemetsom kommuneni dag drifter finnesdet noen veier som ikke eiesav kommunen,eller
som i reguleringsplanikke fremstår som offentlig veigrunn.Denneveigrunnenkan delesinn i fem
kategorier.Tiltaksplanenbør lande en strategi for hvordanman skalforholde segtil eierskapog drift i
fremtiden, noe som blir foreslått for de enkelte kategorier nedenfor:
I.

II.

III.
IV.

Veier som eiesog driftes av Oppegårdkommune,der veien enten er regulert til privat vei
eller regulert til offentlig vei (somikke ble opparbeidet etter kommunalstandard–
eksempelvisfor liten veibredde):Avviklingav kommunaldrift konsekvensutredes
for den
enkeltevei. Derettergår kommuneni dialog med grunneierog brukereav veienslik at hele
driftsansvaretkan overføres.
Veier i privat eie og drift, som ikke er regulert som kommunale,men som det er
ønskelig/hensiktsmessig
å overta driftsansvaretfor. Dette er hovedsakeligaktuelt for private
veier som leder til kommunalebygg/tjenestesteder:Veienereguleressom offentlig veigrunn
så raskt sommulig.
Veier i privat eie som er regulert som kommunaleog er i kommunaldrift: Kommunenskal
søkeå ervervedenneveigrunnen.
Veier i privat eie som kommunendrifter, der veien enten er regulert til privat vei eller
regulert til offentlig vei: Avviklingav kommunaldrift konsekvensutredes
for den enkeltevei.
Deretter går kommuneni dialog med grunneierog brukere av veienslik at driftsansvaretkan
overføres.

I tabellen nedenforer det listet opp hvilke veier dette gjelder:
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Kategori
I, IV
III
III

Gate/Veistrekning
AstaNørregårdsveifra 1-8
EyvindAlnæsvei
Fageråsveien21b-51

II
I
I
III
III
III
III
III

FarteinValensvei fra Barnehageog frem til 117
Fjellkleiva
Fjellstien
Flisveien
Framveien fra RoaldAmundsensvei til og med nr 22
Framveien utenfor nr 43
Framveien utenfor nr 47
Gangveifra Plogsvingen
-Kolbotnveien

III
III

III
IV
I
IV

Gangveisystemfra Trollåsensenter til trolldalen
GangveisystemGjallarveiensamt kongeveienfra
Ødegården.
Gangveisysteminternt på trollåsen
Gimleveienfra nummer 3
Gimleveiengangveifra nr. 4 til Tårnåsenskole
Gimleveientil og med nummer 3
Ingierkollveien74-90
Ingierkollveien6-40 og 42-64
Ingierkollveien31-43
Iver Holtesvei 17-40
KlausEggesvei 1-31
Kvernbakken
OscarBorgsvei
PaulineHallsvei fra nr 11 frem til M onrad Johansens
vei
RoaldAmundsensvei fra 165 frem til bryggen
RoaldAmundsensvei fra rødstenveien-Oppegård
kirke
Sagveien
Sagmesterveien
30-42
Skogveienfra nordveienog inn.
Slalåmveien

III
III
III
III
III
III
IV

Sponstubben
Sponstubben58-60
Svartskogveienned mot Svartskogbrygge
Vassbonnveieninnerstedel
vassbonnveienmidtre del
Vassbonnveientil nr. 4
Vestliveienfra 31 til kryss/jernbane

III
III
III,II
III
III
IV
IV
III
IV
III
III
III
III
III

Nåværendeeier
Skjerven
EvaSundt
Alle tilstøtende
hjemmelshavere
BrødreneSundt
Oppegårdkommune
Oppegårdkommune
Lilly Tonga
Per Bretville
Ukjent hjemmelshaver
EvaPedersen
Alle tilstøtende
hjemmelshavere
Lilly Tonga
Ukjent Hjemmelshaver217-0/0
Lilly Tonga
Gimleveienterassesameie
Valhallstiftelsen
BrødreneSundt
Sundt
Sundt
BrødreneSundt
BrødreneSundt
Lilly Tonga
EvaSundt
BrødreneSundt
Per Bretville
Per Bretville
Lilly Tonga
Tilhørendetil boretslag
Oppegårdkommune
EvaSundt/Kantorsletta
selveierforening
Lilly Tonga
TilstøtendeHjemmelshavere
TilstøtendeHjemmelshavere
Ukjent hjemmelshaver
EvaSundt
Birgit Mathiesen
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d) OppegårdkommuneimplementererSkikommunesgraveinstruksuten endringerfra og med 2019.
e) VirksomhetslederVei og Parkfor Nordre Follo kommune vil ta initiativ til å samkjøredrifts- og
vedlikeholdsrutineri løpet av 2019.
I Sykkelstrategifor Oppegård2010-2019er det laget et forslagtil hovedrutenett og lokalrutenett for
sykkel.Dette er videreført i «Påsykkeli Oppegård». Sykkelstrategieninneholderogsåen tiltaksplan
med kostnadsoverslag
for fysisketiltak i rutenettet. Det er behovfor å tilpassedennetil den
arealutviklingensom nå skjer i kommunen.
Det er ønskeligå få prioritert god vinterdrift av sykkelveier,smalegangveierog snarveiersom leder
til kollektivknutepunkter.Dennetype drift krever relativt småog lette maskiner,og man må ha
tilstrekkeligmed mannskapertil å brøyte/strø disse ferdselsårenesett i forhold til de prioriteringer
som fremgår av hovedplanvei;
1.
2.
3.
4.
5.

bussveier/hovedveier
gangveier(inkl. smalegangveier)som leder til kollektivtransport
utvalgte sykkelveier
veienepå Svartskog
øvrigekommunaleveier

Enhøy vinterstandardpå sykkelveiene,fortrinnsvisde som er langshovedveinettetog
stamsykkelveinettet,krever betydeligeressurser.Dersomman på utvalgte strekningerønskerå sikre
snø-og isfri asfalt gjennomvinteren, må det avsettes tilstrekkeligmed driftsmidler til dette.
f) Inspeksjonsrutineneer basert på SVV`snormaler,retningslinjerog håndbøker,N401/ R411
Bruforvaltningog V441Inspeksjonshåndbok
for bruer med følgendeskadegrader:
4 – svært alvorlig,må utbedressnarest,eller senest innen et halvt år.
3 – alvorligskade,må utbedresinnen 1-3 år.
2 – skadesom må utbedresinnen 3-10 år.
1 – skade/ observasjonsom følgesopp ved nesteinspeksjon.
I rapportenesom utarbeidesetter gjennomførtinspeksjon,vil bruelementermed skader
få skadene/mangleneregistrert i henholdtil vegvesenetssystem.
Hovedinspeksjonav konstruksjonersom bruer, kulverter og bryggerskalgjennomføreshvert 5. år, og
enkeltinspeksjonerskalgjennomføreshvert år (sløyfes det året det er hovedinspeksjon).
Hovedinspeksjonermå gjennomføresav eksternkontrollør for den enkeltekonstruksjon.Der det
avdekkesskadersom medførerusikkerhetknyttet til bæreevneog/eller trafikksikkerheter det
nødvendigmed en spesialinspeksjon.
Spesialinspeksj
on er en utvidet tilstandsvurderinginkludert
forslagtil tiltak som utføres av eksternkontrollør. Årlig inspeksjonutføres i regi av kommuneneller
eksternkontrollør.
Tidligereutførte inspeksjonerav Oppegårdkommunesbruer/kulverter/bryggerviste at 16 av 19
konstruksjoner(seoversikt over kommunalebruer/kulverter/bryggernedenfor)haddeskader.
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Skadenevar som følger:
Skadegrad4:
Hovedinspeksjonen
konkludertemed at for tre konstruksjoner(to bruer og en kai) burde det
gjennomføresspesialinspeksjon
for å beregnetotalkostnadog tidsestimatetfor en fullstendig
rehabilitering.Dissekonstruksjoneneer Tussebrua,Kolbotnbru og Bålerudbrygge
(eierskapeter ikke avklart).Dersomman er sikre på hvordanutbedring skalutføres med
tilhørendekostnader,kan man eventuelt droppe spesialinspeksjonenfor gjennomdette å
sparetid og penger.
Skadegrad3:
Fembruer må utbedresinnen 1-3 år: VestreGreverudgangbru,Liaveienbru, Rikeåsenbru,
Trollåsveienbru og Valhallaveiengangbru.
Skadegrad2:
Ni konstruksjoner(fire bruer og fem underganger/kulverter) må utbedresinnen 3-10 år: Chr.
Kragsvei undergangnord og syd,VestreGreverudTerrassegangbru,Flåtestadveienbru,
Mellomåsenundergang,Havnelageretundergang,Ospelia undergang,Taralrudveiengangbru
og Sofiemyrgangbru.
Skadegrad1:
To bruer er under observasjonsom følgesopp ved neste inspeksjon:Tverrveiengangbruog
Tverrveienkjørebru.
Utbedringav konstruksjonermed skadegrad1-3 er ikke nødvendigvisdyrt, men dersomman utsetter
utbedringenevil dette over tid kunneøke vedlikeholdskostnadenebetydelig.Utbedringav
konstruksjonermed skadegrad4 kan være dyrt og må vurderesfra tilfelle til tilfelle, f.eks.ved bruk av
spesialinspeksjon.
Kostnaderfor spesialinspeksjon
varierer avhengigav type konstruksjonog
skadeomfang,men ligger typisk i området 30 - 50.000 eks.mva. Tiltak knyttet mot utbedringkan
oppsummeressom følger:
g) Utbedringav 16 bruer/kulverter/bryggermed skadegrad 1-3
h) Utbedringav 3 bruer/kulverter/bryggermed skadegrad 4
UTEsplanavdelingener i dialogmed BaneNORog Statens vegvesenfor videre avklaringom hvem er
ansvarligfor drift og vedlikeholdkonstruksjonenesom krysserover eller under statlig
eiendom/infrastruktur. Noen av dissekonstruksjonene har i dag todelt eierskap,mensandre
konstruksjonermå undersøkesnærmerefor å avklareeierskap/driftsansvar.
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7.5 Gjennomføringsplan
Nedenståendetabell oppsummerertiltakeneseffekt, kostnadog prosjektperiode.Tiltakenebaserer
segpå føringerog rammebetingelsersom fremgårav foregåendekapitler.
Nr. Typetiltak
1
1a

1b

1c

1d

1e

1f

2
2a

2b
2c
2d

2e

3
3a

Trafikksikkerhet
Utskift ning av alle dagens
lysarmaturertil LEDinnen 2020,
inklusiveveilysregistrering
Utarbeidefellesveinorm
sammenmed Skikommune,
Inklusiveveilysnorm
Intensivbelysning av gangfelt
ved skolene

Sørgefor at frisikt i alle veikryss
er ryddet, ogsåfor gang-og
sykkelveier.Ryddevegetasjon
langsgang-og sykkelveier
Fjerneprivate objekter (murer,
hekker,igjenfyllingav grøfter
osv.)på kommunaleiendom
Innarbeidetrafikksikkerhetstiltak i reguleringsplanerfor
fremtidig løsning,og skilt/trafikkavviklingsplaneri
anleggsperioden
Fremkommelighet
Ny kartleggingav UU for det
kommunaleveinettet som
grunnlagfor planleggingav tiltak
Reasfaltereveier med gradering
4 (Sværtdårlig)
Ombyggegangfelt til UU
standard
Utbedre (om nødvendig
reasfaltere)gang-og sykkelveinettet og etablere nye snarveier
Starte med vinterdrift av mindre
gangveier

Effekt

Kostnad

Prosjektperiode

Lavere
driftskostnader

14 millioner kr

2019-2020

Forenklingav
saksbehandling

Utarbeidesav Ski
kommune

2019

Økt trafikksikkerhet 20 % av
totalkostnad(80
% søkesdekket
med midler fra
aksjonskolevei)
Økt trafikksikkerhet

2019

Økt
framkommelighet
og trafikksikkerhet

Løpende

Økt
trafikksikkerhet,
bedre
totalløsninger

Ny stilling i 2019

2019-

Løpende

2019

Lettere å gå og
sykle

Folkehelseog miljø
Utarbeideen
Milj ø og folkehelse
mobilitetsplan(trafikksikkerhets
plan, gå og sykkelstrategi)

Løpendeutvikling Løpende
utvikling
Avventer
Hele
kartlegging
perioden
Sykkelby-avtale+ Løpende
egnemidler i
objekt 7056
1 million kr
Ikke tildelt
investeringi
midler for
egnet maskin+ 1 2019
stillingshjemmel
2020-2021
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Tiltaksplanvei 2019 - 2022
3b

3c
3d

3e

Gjennomføretømmingav
sandfangi henhold til krav fra
fylkesmannen
Sørgefor at dreneringav veiene
fungerer tilfredstillelsene

Mi ljø og økt levetid
på vei

Tildelt 1,6
millioner kr årlig.

Hele
perioden

Mi ljø og økt levetid
på vei

Avhengerav type
tiltak

Hele
perioden

Søkeom og opparbeideområde
for snødeponiog mellomlager
av sopemassermv.
Tryggog sikkersykkelparkering
ved sentralemålpunkt

Miljø

Avhengerav krav Hele
fra Fylkesmannen Perioden

Mindre bruk av bil

Sykkelby-avtale+
egnemidler i
objekt 7056

4
4a

Ressursbru
k og servicenivå
Kartleggeinfrastruktur til veilys Enklereog sikrere Inngåri tiltak 1a
(kabler,tennskapog styringetc.) drift og vedlikehold

4b

Kvalitetssikre registeringav
kommunalveigrunnog kartlegge
fremtidig arealbehov,ogsåfor
gang-og sykkelveierog
snarveier
Kartleggehvilke veiarealersom
ligger innenfor kommunalt
driftsansvar
Utarbeideny fellesgraveinstruks Forenkle
med Skikommune
saksbehandling

4c

4d

4e

4f

4g

4h

Hele
perioden

2020,2021

Gjøresi egenregi

Hele
perioden

Gjøresi egenregi

2019

BrukerSki
kommunes
instruksut 2019
Gjøresi egenregi

2019

2019

Hovedkontroll
hvert 5 år,
enkeltinspeksjon
hvert år
2020,2021

Utarbeideny fellesnorm for
drift og vedlikeholdav
kommunaleveier med Ski
kommune
Utføre kontroll av
bruer/kulverter/bryggeriht.
kontrollregimet til
Vegdirektoratet

Forenkle
saksbehandling

Utbedringav 16
bruer/kulverter/bryggermed
skadegrad1-3
Utbedringav 3
bruer/kulverter/bryggermed
skadegrad4

Sikkerhet

0,5 – 1 mill kr

Sikkerhet

Må vurderes
nærmere

2020,2021
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