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Forord/ formål 
 

’Hovedplan veg (2021-2028) Hustadvika kommune’ er utarbeidet av Veiteknisk Institutt med 

assistanse fra Hustadvika kommune. Planen er utarbeidet i perioden august 2020 – januar 

2021. 
 

Hovedplanen dokumenterer det samlede drifts –, vedlikeholds- og investeringsbehov over tid 

for å opprettholde en akseptabel vegstandard på det eksisterende kommunale vegnettet. 

Vegforvalter ønsker med ‘Hovedplan veg 2021-2028’ å gjøre vegnettet og dets fremtidige 

behov for ressurser forutsigbart overfor både vegforvalter og bevilgende myndighet. 
 

For å unngå et forfall må vegobjekter skiftes ut når deres tilstand er blitt for dårlig grunnet 

normal bruk og elde. Vegnettet må tildeles fremtidige investeringsmidler for at ønsket 

vegstandard kan opprettholdes over tid. I tillegg krever eksisterende forfall pr 2020 ytterligere 

investeringsmidler for å bli fjernet. 

 

Planen dokumenterer at tidligere tildelte midler til det eksisterende vegnettet har over tid vært 

mangelfulle i forhold til det faktiske behovet. Både det årlige driftsbudsjettet og 

investeringsmidler må øke om kommunen skal klare å tilby ønsket vegstandard.  

 

Konsekvensene har vært at skjøtsel samt rensk av grøfter og tømming av sluk/ sandfang ikke 

er utført som nødvendig; i tillegg blir ikke skader på vegnettet utbedret til rett tid og sted. Det 

er akkumulert et betydelig etterslep vedrørende fornyelsen av bl.a. vegdekker, rensk av grøfter 

samt utskifting av lysarmaturer. 

 

Planen presenterer et forslag til handlingsprogram for perioden 2021-2028. Denne planen er 

basert på en vegfaglig vurdering av vegnettets tilstand og behov pr 2020. I tillegg vil flere av 

de anbefalte tiltakene bedre trafikksikkerheten.  
 

Denne hovedplanen er ikke noen utviklingsplan da den fokuserer på det eksisterende 

vegnettet og dets behov. Planen inkluderer derfor ikke ressursbehov, kostnader eller andre 

utfordringer knyttet til utvidelser av det kommunale vegnettet, fremtidig befolkningsvekst, 

endret vegstandard eller endret miljøprofil, ei heller trafikksikkerhet. Slike budsjettbehov vil 

påløpe i tillegg til de fremsatte behovene i denne hovedplanen. Trafikksikkerheten håndteres 

normalt av et eget trafikksikkerhetsutvalg. 

 

De presenterte behov og kostnader i denne planen er eksklusiv mva og gjenspeiler 

kostnadsnivå pr 2020. 
 

Hovedplanens beregningsgrunnlag er angitt i vedlegg 2-5 for å underbygge og dokumentere 

de behov som fremsettes. Kapittel 2 beskriver noen utvalgte vegfaglige begrep. Det 

kommunale vegnettet er kortfattet presentert i vedlegg 1.  

 

 

 

 

Hustadvika kommune 

 

Februar 2021 
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1. Konklusjon og oppsummering 

 
Den enkelte kommune må selv fastsette sin egen lokale vegstandard, ta ansvar for dette samt 

bevilge midler til vegnettet over kommunens ordinære frie inntekter (samlet kommunale 

skatteinntekter). Det finnes ingen andre inntektskilder eller overføringer til det kommunale 

vegnettet, i motsetning til for eksempel vann- og avløp, renovasjon eller kontingent i 

barnehagen. Prioriteringer av det kommunale vegnettet vil og må derfor alltid skje i 

konkurranse med øvrige kommunale tjenester.  
 

Hovedplanen dokumenterer vegnettets behov og tilstand for på den måten å gjøre vegnettets 

behov forutsigbart overfor kommunens administrasjon og politiske ledelse. 
 

Det er til dels betydelig forfall knyttet til skjøtsel på og langs vegnettet, vegnettets 

drenssystem, vegdekker og veglys. Forfallet inkluderer behov for flere sluk, stikkrenner og 

rekkverk på lokale problem-punkter på vegnettet. Forfallet pr 2020 er registrert og 

kostnadsberegnet til 73,9 mill kr.  

 

Kommunen har igangsatt oppgradering av veglys til LED, andel LED er 39%. Forfallet 

inkluderer dette gjenstående oppgraderingsbehovet til veglys. 

 

Vi anbefaler at utvalgte deler av forfallet registrert pr 2020 som har størst negativ effekt på 

trafikksikkerheten og fremkommeligheten gis prioritet. Det vises til handlingsplanene i 

kapittel 9.  

 

Samtidig er det viktig at nødvendige driftsinnsats opprettholdes. Eksempelvis, dersom vann 

ikke ledes bort fra vegnettet vil bæreevnen bli redusert, noe som igjen vil redusere levetiden 

på vegdekkene. Vegdekkene må fornyes raskere enn om tildelte driftsmidler er på et 

forsvarlig nivå. Konsekvensen er at investert vegkapital over tid går tapt, skadene blir så store 

at konstruksjonen eller vegobjektet ikke lenger kan vedlikeholdes men må skiftes ut.  

 
 

Oppsummering (alle beløp er i 2020-kroner, eks mva): 
 

For å opprettholde ønsket vegstandard over tid er det behov for å øke de økonomiske 

rammene til drift, vedlikehold og investering av det kommunale vegnettet. Vegnettet har 

et dokumentert årlig behov lik: 
 

• 13,0 mill i årlige ordinære driftsmidler  

• 3,8 mill kr i årlige vedlikeholdsmidler for å utbedre lokale skader 

• 11,0 mill kr i årlige investeringsmidler for å kompensere for årlig kapitalslit 

knyttet til ordinær bruk av vegnettet og elde.  
 

Dette beregnede samlede behov på 27,8 mill kr årlig er nødvendige for å opprettholde en 

akseptabel vegstandard over tid. Behovet forutsetter et vegnett uten forfall. Behovet 

omfatter ikke trafikksikkerhetstiltak, standardheving på eksisterende kommunalt vegnett 

eller fremtidig utbygginger av det kommunale vegnettet. 
 

Vinterdrift, drift av veglys samt behovet for skjøtsel er de største kostnadsbærer og 

representerer samlet 10,2 mill kr årlig, eller 78,5 % av årlig beregnet driftsbehov.  

 

Det ordinære drifts- og vedlikeholdsbehovet er beregnet til 16,8 mill kr årlig. Årlige 

drifts- og vedlikeholdsbehov finansieres over det ordinære veg-budsjettet; driftsbudsjettet. 
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Tilsiktet bruk av vegnettet samt elde og klima resulterer i en forringelse av vegstandarden 

som omtales som årlig kapitalslit. Årlig kapitalslit representerer behovet for å skifte ut 

eksisterende vegobjekter ved endt funksjonstid for å unngå et forfall. Det kreves 

investeringsmidler for å kompensere for denne årlige forringelsen for å bevare og 

opprettholde vegstandarden. For å kompensere for normal bruk, elde og 

klimapåkjenninger må vegnettet i tillegg tilføres investeringsmidler lik 11,0 mill kr årlig.  

 

Det er i alt 132,8 km asfalterte veger, gater og gang- og sykkelveger. Over tid må 5,5 km 

asfalterte kjøreveger og gang- og sykkelveger fornyes årlig for å unngå et forfall. I tillegg 

er det 64,073 km veger med grusdekker. Behovet for fornyelsen av vegdekkene (asfalt- 

og grusdekker) inkludert utbedring av punktskader er beregnet til 8,7 mill kr årlig for å 

sikre en akseptabel dekkekvalitet. 
 

Samlet vegkapital er beregnet til 328,3 mill kr der bruer, støttemurer, grøfter og vegareal 

er utelatt. Dette representerer 1,6 mill kr pr km veg.  

 

Årlig kapitalslit representerer 3,8 % av samlet vegkapital.  
 

Samlet forfall registrert 2020 er beregnet til 73,9 mill kr. Samlet forfall representerer 

356.600 kr pr km veg og 22,5 % av samlet vegkapital. Forfallet er betydelig.  

 

Forfallet knyttet til asfalterte kjøreveger omfatter 48,727 km veg. Dette forfallet krever i 

alt 53,6 mill kr for å istandsette nevnte vegdekker med dagens dekkestrategi. Forfallet på 

vegdekkene representerer (53,6/ 73,9) 72,5 % av samlet forfall på hele vegnettet. 
 

En kommunal veg krever anslagsvis 62.800 kr pr km pr år i driftstiltak. Dette gjelder også 

for nyanlegg. Ethvert nyanlegg krever driftstiltak og vil over tid som følge av bruk og 

elde i tillegg kreve vedlikeholdstiltak.  

 

Nødvendige drifts- og vedlikeholdstiltak representerer 81.150 kr pr km pr år. Driftsbehov 

og vedlikeholdsbehov finansieres via det ordinære driftsbudsjett. 

 

Et eventuelt ønske om faste dekker på grusveger er ikke betraktet som et forfalls-element. 

Dersom faste dekker er ønsket på grusvegene (64 km veg) så vil dette kreve anslagsvis 

75-80 mill kr ekstra. 
 

 

Tildelte rammer over driftsbudsjettet i perioden 2016-2020 er vist i tabellen nedenfor. 

Beløpene er eks mva.  

 

år Drift vei  Drift gatelys 

Tildelte 

driftsrammer 

2016 7 943 100 2 523 000 10 466 100 

2017 7 694 987 2 817 762 10 512 749 

2018 7 358 200 2 467 400 9 825 600 

2019 8  363 697 2 200 000 10 563 697 

2020 10 205 000 2 470 000 12 675 000 

Tildelte midler over driftsbudsjettet i perioden 2016-2020 (kr) 
 

Tildelte rammer over investeringsbudsjettet i perioden 2016-2020 er vist i tabellen nedenfor. 

Beløpene er eks mva.  
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år Tildelte 

investeringsrammer 

2016 2 000 000 

2017 2 000 000 

2018 4 000 000 

2019 3 000 000 

2020 5 600 000 

Tildelte midler over investeringsbudsjettet i perioden 2016-2020 (kr) 

 

Det er kun tildelt investeringsmidler til vedlikehold av asfaltdekker i perioden 2016-2020. Det 

har ikke vært investeringsmidler for utskifting av øvrige vegobjekter. Av tildelte 

investeringsmidler for 2020 var 4,0 mill kr ekstra ‘corona-midler’.  

 

Det ordinære årlige investeringsbehovet er beregnet til 11,0 mill kr årlig. Tildelte 

investeringsmidler har i gjennomsnitt vært 3,3 mill kr pr år i perioden 2016-2020.  

 

Konsekvensen er at vegnettet i perioden har forfalt i tilstand og vegkapital går tapt.  

 

Tildelingen i perioden 2016-2020 harmonerer ikke med vegnettets faktiske behov. Tildelte 

driftsrammer har i perioden fremtvunget nedprioriteringer som fører til at nødvendige drifts- 

og vedlikeholdstiltak ikke iverksettes som igjen gir redusert vegstandard. Dette vanskeliggjør 

og fordyrer i tillegg gjennomføringen av de drifts- og vedlikeholdstiltakene som iverksettes.  

 

Konsekvensen er at alderen på vegobjektene er økt med tilhørende økt slitasje og elde. En 

manglende utskifting av vegobjekter øker forfallet på vegnettet.  
 

 

Årlig gjennomsnittlig tildeling over det ordinære driftsbudsjettet i perioden 2016-2020 har 

vært 10,8 mill kr. Tildelte investeringsmidler har i gjennomsnitt vært 3,3 mill kr pr år i 

perioden 2016-2020. Samlet tildeling har vært 14,1 mill kr årlig. 

 

Vegnettets samlede behov er beregnet til 27,8 mill kr årlig. Dette omfatter et vegnett uten 

forfall. Behovet representerer 134.100 kr pr km pr år for å unngå et forfall. 

 

Samlet tildeling til det kommunale vegnettet i perioden 2016-2020 har vært 50,7 % av 

samlet behov for å kunne tilby og opprettholde et vegnett med akseptabel tilstand. 

Tildelingen må dobles for å kunne stoppe økningen av forfallet. 

 

Fornyelse av eksisterende asfaltdekker alene inklusiv forarbeider krever 5,6 mill kr årlig 

for å unngå en for dårlig dekketilstand. Tildelte investeringsmidlene til asfalt i perioden 

2016-2020 har samlet vært 16,6 mill kr. Behovet for fornyelse av vegdekker i samme 

periode har vært 28 mill kr. Tildeling har vært 59,3 % av behovet for dekkevedlikeholdet. 

Dette forutsetter at det gjennomføres fremtidig vedlikeholdstiltak og driftsinnsats som gir 

25 års dekkelevetid. Tidligere tildelte rammer har resultert i at nødvendige driftstiltak og 

vedlikeholdstiltak ikke er gjennomført, vegdekkene får en redusert standard og 

trafikksikkerheten reduseres. Dersom tidligere rammer er representativt for den fremtidige 

prioriteringen tilsier dette at asfaltdekkene må leve i 44 år før asfaltdekket fornyes.  

 

Tildelingen til dekkevedlikeholdet må dobles i forhold til prioriteringen i perioden 2016-

2020 for å unngå en ytterligere vekst i det allerede dokumenterte forfall på vegdekkene. 
 

Vi estimerer at forfallet pr 2020 representere en merkostnad på 5-10 % i gjennomføringen 

av drifts- og vedlikeholdstiltak i forhold til et vegnett uten forfall. Forfallet vanskeliggjør 
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gjennomføringen av tiltak på vegnettet. 
 

Gis ikke det kommunale vegnettet høyere prioritet enn pr i dag vil misforholdet mellom 

faktisk behov og tildelte rammer øke forfallet. Konsekvensen er bl.a. redusert 

trafikksikkerhet og økt tap av vegkapital. Alternativt må kommunen redusere på den 

kvaliteten som faktisk tilbys pr i dag slik at vegstandard er i samsvar med de faktiske 

fremtidige tildelte rammene. I prinsippet er dette enkelt og en ren administrativ avgjørelse. 

 

Planen presenterer et forslag til handlingsprogram for perioden 2021-2028. Denne planen 

er basert på en vegfaglig vurdering av vegnettets tilstand og behov pr 2020. I tillegg vil 

flere av de anbefalte tiltakene bedre trafikksikkerheten.  
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2. Styringsdokumenter og vegfaglige begrep 
 

Hustadvika kommune ønsker å gjøre ’Hovedplan veg 2021-2028’ til et levende dokument for 

både vegforvalter og bevilgende myndighet i perioden 2021-2028 der fremtidige tildelte 

rammer og iverksatte tiltak blir dokumentert i hht vedtatte politiske og vegfaglige 

prioriteringer.  

 

Vegnettet er ikke statisk, og endres over tid. Dette gjelder så vel utbygginger og utvidelser av 

vegnettet, oppsett av nye vegobjekter, forringelse av vegkvalitet som følge av elde og bruk 

samt politiske vedtak om tiltak og bevilgningsnivå. Grunnlaget for hovedplanen må derfor 

over tid oppdateres. Dette kan gjøres rasjonelt da det meste av det kommunale vegnettet er 

digitalisert og registrert i nasjonal vegdatabank (NVDB). 

 

‘Hovedplan veg 2021-2028’ må sees i sammenheng med øvrige rammevilkår og ambisjoner 

relatert til kommunal veg og bestemmelser, bl.a.: 

 

• Plan og bygningsloven 

• Kommuneplanens samfunnsdel; innsatsområde 6 – samferdsel og infrastruktur (vedtatt 

september 2020) 

• Kommuneplanens arealdel; kommunedelplan Eide (2005) og Fræna (2014) 

• Reguleringsplaner – definerer arealer til offentlig veger og gater, gang- og 

sykkelveger, parkeringsareal og annet vegareal 

• Nasjonal ledningsforskrift pr. 1.1.2018 

• Lover og forskrifter – vegloven, vegtrafikkloven, skiltforskriften, forskrift om 

universell utforming, internkontrollforskriften 

• Håndbøker og veiledere utformet av Statens vegvesen. 

 

Det er nødvendig at kommunens administrasjon har en basis forståelse for hva det innebærer å 

være vegeier og forvalte vegnettet samt sammenhengen mellom drift og vedlikehold av en 

veg. Det er også viktig å forstå at nyanlegg genererer utgifter rett etter ‘veg-åpning’. 

 

Det kommunale vegnettet har et behov lik på kr 81.150 pr km pr år i ordinære drifts- og 

vedlikeholdstiltak (kostnadsnivå 2020). En utvidelse av vegnettet bør derfor kompenseres 

med en økning i tildelte driftsmidler lik 81.150 kr pr km. I tillegg bør driftsbudsjettet 

indeksreguleres med bruk av egne indikatorer fastsatt av Statistisk sentralbyrå (SSB).  

 

Følgende begrep er hyppig benyttet i denne hovedplanen: 

 

Drift: tiltak for å sikre daglig tilgjengelighet på vegnettet med en akseptabel fremkommelighet 

og trafikksikkerhet. Iverksatte driftstiltak gir ingen vegkapital eller fysisk restverdi. Typiske 

driftstiltak er: renhold, tømming av sluk, rensk av grøfter og stikkrenner, drift av veglys, 

brøyting, strøing og høvling. Effekten av alle driftstiltak er av midlertidig karakter. Driftstiltak 

må ofte gjentas flere ganger pr sesong på samme vegstrekning. En vegeier blir aldri ferdig 

med å drifte sitt vegnett. Nyanlegg har derfor også behov for driftsmidler.  

 

Vedlikehold: Reparasjoner og tiltak for å utbedre lokale skader og slitasje eller tiltak for å 

motvirke forfall. Vegen og vegobjektene blir utsatt for lokale skader som følge av ordinær 

bruk; trafikken og klimapåkjenninger. Dette vedlikeholdet er nødvendig å iverksette for å 

fjerne trafikkfarlige skader, utbedre lokale skader for å bevare og derfor forlenge levetiden på 

det aktuelle objektet. 
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Kapitalslit: De ulike vegobjektene på og langs vegnettet har alle en begrenset levetid eller 

funksjonstid. Kvaliteten på enkeltobjekter og på hele vegnettet reduseres og forringes over tid. 

Vegen skal brukes og dette fører til en tilsiktet og uunngåelig slitasje på vegnettet. Årlig 

kapitalslit representerer det årlig økonomiske tapet av kvalitet på et vegnett som følge av 

reduksjonen i objektets levetid. Kapitalslitet representerer den investeringen som er 

nødvendig for å opprettholde ønsket vegstandard over tid. Konsekvensen er at alle 

vegobjekter over tid må skiftes ut og erstattes med nye objekter. Over tid vil også samfunnet 

stille strengere krav til deler av vegnettet; og objekter må av den grunn skiftes ut eller 

vegnettets kapasitet må økes for å håndtere befolkningsvekst eller trafikkvekst. Det er viktig å 

være klar over at drift- og vedlikeholdskostnader påløper i tillegg til og uavhengig av dette 

kapitalslitet 

 

Forfall: Dette er normalt en beskrivelse av den fysiske andel av en type vegobjekt eller samlet 

andel av et helt vegnett som har for dårlig standard i fht vedtatt eller ønsket vegstandard. 

Tilsvarende blir begrepet benyttet for å beskrive den samlede økonomisk ressurs som må 

stilles til disposisjon for at det fysiske forfallet skal fjernes/ utbedres. Normalt er forfallet 

driftsrelatert eller et strukturelt forfall pga manglende utført vedlikehold. I tillegg kan en se 

omtale av funksjonelt forfall. En smal bru kan representere et funksjonelt forfall; selv om brua 

er godt strukturelt vedlikeholdt uten nevneverdige skader.  

 

NVDB – Nasjonal vegdatabank: Kartverket legger inn senterlinjen på alle offentlige og 

private veger i den nasjonale databasen. Databasen driftes og sikres av Statens vegvesen, 

Vegdirektoratet uten kostnad for kommunen. Egne rutiner og datakataloger er utarbeidet som 

definerer objektene, type og beliggenhet. Vegojekter i tilknytning til det kommunale vegnettet 

posisjonsfestes. Sammen med mengder og posisjon kan en også registrere tilstand på hvert 

objekt. Tilsvarende kan gjøres med bilder. En kan så lage og hente ut rapporter knyttet til 

vegnettet. Databasen er nyttig for vegforvalter/ byggherre/ bevilgende myndighet som 

dokumentasjon av vegnettet samt for egenregi eller entreprenører i planlegging og 

gjennomføring av drifts- og vedlikeholdstiltak. 

 

Vegforvalter utarbeider anbudsutlysninger, konkurransegrunnlag/beskrivelser og inngår 

kontrakter i markedet, følger opp arbeider, gjennomfører byggemøter og overtakelser av 

arbeider og avsluttede kontrakter, behandler avvik og reklamasjoner, håndterer henvendelser 

og klager fra publikum, deltar på befaringer, utsteder arbeidsvarslingstiltak knyttet til graving 

i veg, bistår med forslag og tiltak knyttet til trafikksikkerhetstiltak, har budsjettansvar og 

vedtar prioriteringer mhp tildelte drifts- og investeringsrammer, utøver en 

byggherreberedskap samt deltar i ulike faglige samarbeidsforum. Arbeider som hentes fra det 

private markedet omfatter bl.a. drift av veglys, deler av vinterdriften, vegmerking, 

asfaltarbeider, vedlikehold og oppsetting av nytt rekkverk samt inspeksjoner og vedlikehold 

av bruer.  

 

Kommunen innhenter også ulike konsulenttjenester over tid, som f.eks. utarbeidelse av 

prosjekteringsgrunnlag og anbudsbeskrivelser samt inspeksjon av bruer. 
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3. Mål og strategi 
 

Kommunen har nylig (pr 17.9.2020) vedtatt en kommuneplan for perioden 2020-2032. 

Kommuneplanen beskriver 8 ulike hovedmål, hvorav ‘samferdsel og infrastruktur’ er 

presentert som innsatsområde 6 med overordnet mål: «Hustadvika kommune har en 

fremtidsrettet infrastruktur og et transportsystem som er brukervennlig og miljøvennlig.» 

 

Strategiene i kommuneplanen for innsatsområde 6 er bl.a. (sitat): 

 

• Gradvis forbedre den kommunale veistandarden og samarbeide med øvrige myndigheter 

for et hovedveinett med tilstrekkelig kapasitet for alle reisende 

• Bidra til økt fremkommelighet for miljøvennlige transportformer i hele Hustadvika 

kommune. 

 

Kapittel 1 presenterer de økonomiske behov og de kvalitetsutfordringer som er avdekket for 

det kommunale vegnettet pr 2020 gjennom utarbeidelsen av denne ‘Hovedplan veg 2021-

2028’. 

 

Målet med hovedplanen er å heve eksisterende vegstandard over en 8-års periode slik at det 

akkumulerte forfallet registrert og dokumentert pr 2020 er fjernet innen utgangen av 2028. 

Dette målet er i tråd med vedtatt kommuneplan pr september 2020.  

 

Tabellen nedenfor oppsummerer og presenterer disse samlede økonomiske behov og 

utfordringer (mill kr pr år) for å nå dette målet. Ressursbehovene er utformet utfra en faglig 

vurdering og prioritering for utbedringen av det dokumenterte forfallet i løpet av perioden 

2021-2028. 

 

Behov 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Driftsbudsjett 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

Investeringsbehov -

kompensere for årlig 

normal slitasje og elde 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Investeringsbehov - 

utbedring av 

dokumentert forfall pr 

2020 12,3 11,8 10,3 10,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

sum 40,1 39,6 38,1 38,1 35,1 35,1 35,1 35,1 

Forslag til drifts- og investeringsrammer i planperioden 2021-2028 (mill kr) 

 

Kun en målrettet langsiktig politisk og økonomisk prioritering samt innsats fra en kompetent 

vegforvalter med tilstrekkelige ressurser over 8-års perioden vil gi et kommunalt vegnett med 

akseptabel kvalitet uten forfall ved utgangen av 2028. Dette fordrer samtidig at det ikke finner 

sted en økning i forfall på det kommunale vegnettet i samme periode.  

 

Dersom der er politisk vilje og evne for å prioritere det kommunale vegnettet i samsvar med 

dets behov som vist i tabellen ovenfor, så bør vegnettet fremstå uten forfall pr utgangen av 

2028.  

 

Vegnettets ordinære behov for midler er etter avsluttet periode (2021-2028) estimert å være 

27,8 mill kr årlig; fordelt på 16,8 mill kr i årlig driftsbudsjett og 11,0 mill kr årlig i 

investeringsmidler for å kompensere for naturlig slitasje/ forringelse og elde.  
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Vegadministrasjonen ønsker å dokumentere og kvittere tilbake til bevilgende myndigheter 

den årlige anvendelsen av fremtidige tildelte rammer i hht eventuelle gitte politiske 

prioriteringer. 

 

Samtidig må vegforvalter-rollen styrkes. Dette er nødvendig for å forvalte den betydelige økte 

kapital som må til for å nå målet om en bedret vegstandard. Økte ressurser må skaffes til veie 

for: 

 

• økonomistyring og prioritering av tiltak og veger/områder i perioden 2021-2028 

• utforme konkurransegrunnlag og beskrivelser av ulike drifts- og vedlikeholdstiltak 

• overholde forskrift om offentlige anskaffelser, vurdere innkomne anbud, inngå kontrakt 

med eksterne aktører 

• følge opp pågående arbeidene (byggemøter, befaringer), inkl den ordinære driftingen av 

vegnettet, fakturabehandling 

• overtakelse av ferdigstilte arbeider, oppfølging av garantitider. 

 

Pr 2020 anvendes 0,6 årsverk til forvaltning av det kommunale vegnettet. Vi vurderer dette 

som marginalt i fht behovet. Det er anslått at det er behov for å styrke vegforvaltning med ett 

årsverk, estimert å representere ca 1,4 mill kr årlig (inkl sosiale utgifter) i lønnsutgifter. Lønn 

må hentes fra det ordinære driftsbudsjettet. 
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4. Beskrivelse av det kommunale vegnettet 
 

Det kommunale vegnettet består, registrert hos Kartverket pr. juni 2020, av 207,242 km 

kommunale veger hvorav 17,292 km er kommunale gang- og sykkelveger. Det vises til Tabell 

1 og kartskissen vist nedenfor.  
 

Det kommunale vegnettet og dets tilstand er registrert og lagret på digitalt format i nasjonal 

vegdatabank (NVDB). Vegnettets tilstand endres over tid slik at det vil alltid være behov for å 

oppdatere denne databasen. I tillegg bør fysiske endringer på vegnettet og gjennomførte 

vedlikeholdstiltak også registreres. Databasen gir vegeier en samlet oversikt vegnettet og dets 

tilstand, slik at dette vil medvirke til bedre prioriteringer av tilgjengelige midler. I tillegg 

medvirker databasen og dets vegbilder til en mer effektiv hverdag for vegforvalter. 
 

Vedlegg 1 viser en oversikt over alle registrerte eller estimerte mengder av de ulike 

vegobjekter på og langs vegnettet som vegforvalter har ansvaret for.  
 

element enhet veglengde 

Gater og veger lm 189 950 

Gang- og sykkelveger lm 17 292  

Sum veglengde lm 207 242 

Tabell 1 Oversikt over veglengder kommunale veger i hht NVDB pr 18.6.2020 
 

Mengden av åpen grøft, stikkrenner og tennskap knyttet til gatelys er estimerte. Øvrige 

mengder vegobjekter er registrert.  
 

 
Figur 1. Kartskisse - kommunalt vegnett 2020, Hustadvika kommune 
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5. Driftsbehovet på det kommunale vegnettet 

 
 

Driftstiltak er nødvendig å gjennomføre for å sikre et åpent og tilgjengelig offentlig vegnett 

med et akseptabelt nivå på fremkommelighet og trafikksikkerhet. Driftstiltak omfatter 

normalt en fellesbetegnelse på tiltak og aktiviteter som gjentas flere ganger, gjerne i samme 

sesong og på samme veg. Typiske driftsaktiviteter er: vinterdrift (brøyting, strøing, høvling, 

bortkjøring av snø) og sommerdrift (kantklipp, renhold, grøfterensk, sluktømming, tilsyn av 

stikkrenner, merking av gangfelt, osv.) samt drift av veglys.  

 

Driftstiltak gir normalt ingen fysisk restverdi i seg selv, men medvirker til økt levetid på 

tilstøtende vegobjekter om driftsinnsatsen er på riktig nivå. Grøfterensk bidrar til ønsket 

levetid på et vegdekke. Motsatt kan manglende driftsinnsats gi avkortet levetid og tap i 

vegkapital. Vinterdriften og medgåtte kostnader kan ikke gjenfinnes på vegnettet påfølgende 

sommer. Tilsvarende gjelder de fleste gjennomførte driftstiltak. 
 

 

En vegeier blir aldri ferdig med å drifte sitt vegnett; dette er en kontinuerlig og nødvendig 

prosess. Driftstiltak vil ved utilstrekkelige tildelte budsjetter normalt bli budsjettvinnere i fht 

investerings- og vedlikeholdstiltak. Vinterdriften prioriteres normalt f.eks på bekostning av 

oppgradering av skiltparken eller vedlikehold av vegdekker. Vinterdriften er nødvendig å 

gjennomføre for å tilby et tilgjengelig vegnett. Driftsnivået påvirker også trafikksikkerheten 

og fremkommeligheten på vegnettet. 

 

Driftsbehovet for vegnettet er beregnet ut fra veglengden, registrert mengder ulike 

vegobjekter og tilstand, erfaringer og kjøpekraften nedfelt i tidligere tildelte budsjetter i 

forhold til ønsket levert driftsnivå. Med kjøpekraften menes her iverksatte tiltak og tilhørende 

manglende måloppnåelse av alle ønskede tiltak som følge av tildelte driftsbudsjetter. 

Eksempelvis har det ikke vært stabile rammer for å prioritere behovet for rensk av grøfter, 

tømming av sluk og kummer, renhold samt skjøtsel. 

 

Det årlige samlede driftsbehovet er beregnet til 13,0 mill kr inklusiv kostnadene til 

forvaltningen av vegnettet. Dette driftsbehovet forutsetter at vegnettet ikke er befengt med 

forfall.  

 

Redusert vegstandard, et forfall på vegnettet, reduserer framdriften av driftstiltak og reduserer 

kjøpekraften i tildelte rammer. En dårlig dekketilstand fører bl.a. til behov for flere brøyte- og 

strøtiltak vinterstid i fht et vegnett med akseptabel dekketilstand. Ungskog og kratt etablerer 

seg der skjøtsel (kantklipp og siktrydding) ikke gjennomføres. Sluk og grøfter som har 

redusert kapasitet eller ikke renskes fører til følgeskader på vegen og dens sideterreng. 

Redusert driftsnivå vil føre til mer skader og dermed et økt vedlikeholdsbehov.  

 

Fordelingen av det beregnede årlige driftsbehovet er presentert på hovedaktiviteter i Tabell 2 

og i Figur 2. Detaljer er vist i vedlegg 2.  

 

Kostnadene knyttet til opprettholdelse av en akseptabel vinterstandard for en ‘normal-vinter’ 

er beregnet til 4,2 mill kr årlig. Krever en vintersesong tiltak utover dette, må midler tas fra 

det ordinære driftsbudsjettet eller ekstra midler må stilles til disposisjon.  
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tiltak 

årlig 

driftsbehov 

vegforvaltning 881 000 

veglys 2 470 000 

bruer 243 000 

kantklipp 315 000 

renhold 585 000 

sluktømming 538 400 

siktrydding 900 000 

grøfterensk 3 750 000 

stikkrenner 20 000 

vinterdrift 4 200 000 

ferister 15 000 

sum 13 036 400 

Tabell 2 Samlet årlig driftsbehov (13,0 mill kr årlig).  

 

Vinterdrift, drift av veglys samt behovet for skjøtsel er de største kostnadsbærer og 

representerer samlet 10,2 mill kr årlig, eller 78,5 % av årlig beregnet driftsbehov.  
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Figur 2 Fordeling av beregnet årlig driftsbehov (13,0 mill kr årlig) 
 

Samlet årlig driftsbehov, inkludert kostnader knyttet til dagens ressurser avsatt til 

vegforvalter-rollen, er beregnet til 13,0 mill kr årlig. Dette representerer et behov lik 

62.800 kr pr km pr år, eller 63 kr pr lm pr år. Driftsbehovet gjelder alle veger, også 

nyanlegg som tas i bruk. 

 

Driftstiltak resulterer ikke i noen reell verdiskapning eller standardheving på eksisterende 

vegnett. Et optimalt gjennomført driftsnivå medvirker til å bevare eksisterende vegkapital 

over tid. Vinterdriften (brøyting, strøing, høvling og bortkjøring av snø), drift av veglys 

og sommerdrift (primært renhold, sluktømming, grøfterensk og skjøtsel) er essensielle 

driftstiltak for å opprettholde og sikre framkommelighet og en akseptabel 

trafikksikkerhet.  
 

Vinterdrift, drift av veglys samt behovet for skjøtsel er de største kostnadsbærer og 

representerer samlet 10,2 mill kr årlig, eller 78,5 % av årlig beregnet driftsbehov.  
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6. Vedlikeholdsbehovet på det kommunale vegnettet 
 
 

Vegnettet skal brukes og vil derfor over tid slites og dette krever vedlikeholdsmidler. Dette 

resulterer i påkjørselskader, skader som skyldes dårlig utførelse, feil materialvalg eller 

materialkombinasjoner, tidligere mangelfulle tiltak, samt skader som skyldes vær og 

årstider.  
 

Skadene må utbedres for å ivareta trafikksikkerheten men også for å opprettholde 

funksjonaliteten og for å utnytte restlevetiden av vegobjektene. Dette krever at nødvendige 

tiltak må prioriteres og iverksettes på riktig tid og sted. Dette er en kontinuerlig prosess. 
 

Redusert driftsinnsats vil også påvirke og øke vedlikeholdsbehovet. Det beregnede 

vedlikeholdsbehovet som presenteres her forutsetter at vegnettets driftes på et forsvarlig og 

akseptabelt nivå. 

 

Tabell 3 og Figur 3 angir beregnede et årlig vedlikeholdsbehov lik 3,8 mill kr. Detaljer er vist 

i vedlegg 3. 

 

veiobjekter og 

utvalgte driftstiltak 

årlig vedlikehold 

(kr/år) 

ekstremvær 200 000 

vegdekker, grus (Kv) 1 287 260 

lapping, lokale skader 1 863 000 

kantstein 9 000 

skilt 100 000 

rekkverk 50 000 

gangfelt 52 563 

bruer 270 000 

bommer 15 000 

sum 3 846 823 

Tabell 3 Samlet årlig vedlikeholdsbehov (3,8 mill kr årlig)  

 
Fotnote til Tabell 3: Inkluderer ikke vedlikehold av ferister, murer, re-asfaltering eller forsterkningstiltak. 

Vedlikehold av asfaltdekker finansieres over investeringsbudsjettet og er ikke medtatt her. Se kapittel 7.  

 

             
Figur 3 Fordeling av beregnet årlig vedlikeholdsbehov (3,8 mill kr årlig) 
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Dette vedlikeholdsbehovet omfatter ikke utskiftinger av fysiske vegobjekter på eller langs 

vegnettet som naturlig forfaller i kvalitet relatert til ordinær bruk, elde og oppnådd 

funksjonstid, se kapittel 6.  

 

Vi har inkludert forventede skader og tilhørende fremtidige erstatningskrav fra naboer i 

størrelsesorden kr. 200.000 pr år relatert til flom og ekstremvær. Estimert beløp er ikke 

tilstrekkelig for å håndtere skader etter ekstreme hendelser. Spesielt kraftig nedbør resulterer i 

skader på grunn av manglende grøfter og delvis underdimensjonerte stikkrenner, stedvis for 

lite sideterreng og til dels mangelfull rensk av grøfter. Både vegnettet, dets sideterreng og 

privat eiendom kan bli påført skader.  
 

Samlet årlig vedlikeholdsbehov er beregnet til 3,8 mill kr årlig. Behovet omfatter lapping av 

hull og lokale skader på asfalterte veger og årlige vedlikehold av grusvegene. Sistnevnte 

krever årlig oppgrusing, høvling og støvbinding. 
 

 

Samlet ordinært årlig vedlikeholdsbehov er beregnet til 3,8 mill kr årlig. Dette forutsetter et 

vegnett uten forfall. Vedlikeholdsbehovet tilsvarer en gjennomsnittlig årlig enhetspris lik 

18.300 kr pr km pr år, eller 18 kr pr lm pr år.  

 

Vedlikeholdet av grusdekkene (64,073 km veg) krever 1,3 mill pr årlig. Utbedring av lokale 

skader på asfaltdekkene (132,8 km veg) krever 1,8 mill kr årlig.  
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7. Vegkapital og årlig investeringsbehov på det kommunale vegnettet 
 

 

Bruken av vegnettet vil, sammen med slitasjen fra trafikken, nedbrytningen fra vann, 

frost og elde kreve at objekter på og langs vegen over tid må skiftes ut og erstattes med 

nye objekter. Dette er nødvendig for å unngå et forfall. 

 

Behovet for utskifting av vegobjekter representerer det årlige kapitalslitet på det 

kommunale vegnettet. Kapitalslitet er uunngåelig. Alle vegobjekter på eller langs vegen 

har en begrenset levetid og funksjonstid (holdbarhet). Over tid må i prinsippet alle 

vegobjekter skiftes ut og erstattes for å opprettholde en ønsket vegstandard uten forfall. 

 

Beregnet investeringsbehov for å kompensere for det årlige kapitalslitet på hele det 

kommunale vegnettet er 11,0 mill kr årlig. Dette forutsetter at vegnettet gis en forsvarlig 

og nødvendig drift og vedlikeholdsinnsats. Motsatt fall vil en ikke kunne oppnå nevnte 

levetider, objekter må fornyes hyppigere og det årlige kapitalslitet vil øke tilsvarende. 

Dette kapitalslitet inkluderer behovet for fornyelsen av asfaltdekker da dette finansieres 

over investeringsmidler. 
 

Vi har i fastsettelsen av dette kapitalslitet ikke beregnet vegkapitalen eller inkludert 

behovet for utskifting av grøfter, støttemurer, bruer, vegoverbygningen eller verdien av 

veg-grunn. Det er delvis problematisk og noe akademisk å beregne verdien og levetiden 

på disse objektene og dette er derfor ikke forsøkt gjort her.  

 

 

Vegdekkene representerer betydelige investeringer. Vegkapitalen av asfaltdekkene er 

beregnet til 138,7 mill kr. Asfaltdekkene må vedlikeholdes og fornyes for å unngå et forfall. 

Nær 69 % av det kommunale vegnettet er asfaltert. Med en antatt levetid på 25 år for 

asfaltdekker, for å unngå for dårlig dekketilstand, må over tid 5,5 km kjøreveg og gang- og 

sykkelveger re-asfalteres årlig. Forarbeider og eventuelle lokale forsterkningstiltak påløper i 

tillegg.  

 

For å oppnå 25 års dekkelevetid med akseptabel dekketilstand forutsetter at vegens grøfter og 

sluk blir regelmessig tømt. Vegene må altså samtidig tilføres en nødvendig driftsinnsats via 

det ordinære driftsbudsjettet. Motsatt fall vil vegene ble skadet av vann i vegkroppen, 

bæreevnen reduseres, vegdekkene få en avkortet levetid, og behovet for re-asfaltering vil øke. 

Der vegdekket er sterkt nedslitt eller ødelagt må en eventuelt også forsterke vegen forut for en 

reasfaltering. Vegdekkenes tilstand har også innvirkning på trafikksikkerheten og 

kjørekomforten.  

 

Utskifting av objekter på og langs vegnettet er nødvendig for å opprettholde en ønsket fysisk/ 

teknisk vegstandard over tid. Behovet vil være av ulik art, kostnad, omfang og gjennomføres 

på ulikt tidspunkt. Levetiden for ulike vegobjekter er bl.a. avhengig av valgte tekniske 

løsninger, kvaliteten på materialer som blir benyttet og det håndverket som blir utført (f.eks 

ved dekkefornyelse), samt lokalt klima og trafikkmengden.  

 

Dette beregnede investeringsbehovet lik 11,0 mill kr årlig representerer årlig avskrivnings-

kostnader i forhold til erfarte/ antatte levetider for de ulike vegobjektene. Erfaring tilsier at 

overskridelse av nevnte levetider vil generere et uakseptabelt kvalitetsnivå, et forfall. De 

enhetskostnader og levetider som er lagt til grunn for dette investeringsbehovet er presentert i 

Tabell 4.  
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I tillegg til dette utskiftningsnivået må vegnettet driftes og vedlikeholdes på et forsvarlig nivå. 

Årlig ordinært drift- og vedlikeholdsbehov er beregnet til 16,8 mill kr årlig.  

 

Det beregnede årlige investeringsbehovet tar ikke høyde for ressurser og ekstra kapital som 

må til for å fjerne eksisterende forfall. Forfallet og behov for midler for å fjerne forfallet er 

omtalt i hhv kapittel 8 og 9. 
 

Dersom grøfter, stikkrenner, sluk og kummer ikke renskes tilstrekkelig vil mer vann trenge 

inn i vegkroppen. Dette vil svekke vegens bæreevne og dermed redusere vegdekkenes levetid. 

Vedlikeholdsbehovet for å utbedre lokale dekkeskader vil øke. Vegdekkene må i en slik 

situasjon fornyes/ reasfalteres hyppigere enn nødvendig. Kommunen får i en slik situasjon 

ikke ut den ønskede eller potensielle levetiden på eksisterende objekter/ tidligere investert 

vegkapital. Dette er bare ett eksempel som belyser at drift- og vedlikeholdsinnsatsen påvirker 

levetider på fysiske vegobjekter og dermed også investeringsbehovet for å kompensere for 

kapitalslitet. 
 

Grunnlaget for dokumentasjonen og beregningen av investeringsbehovet er vegnettets 

størrelse, sammensetning og mengdene av de ulike vegobjektene på og langs det kommunale 

vegnettet pr 2020. Det vises til vedlegg 1.  

 

Tabell 4 presenterer årlig kapitalslit beregnet til 11,0 mill kr pr år.  

 

objekter 

Årlig 

utskifting 

veglys 3 809 650 

vegdekker 5 751 197 

fortau 113 040 

skilt 263 700 

øvrige objekter 386 142 

sluk/ sandfang 420 625 

stikkrenner 207 000 

kantstein 90 280 

sum 11 041 634 

Tabell 4 Samlet årlig kapitalslit 11,0 mill kr årlig 
 

Fotnote til Tabell 4:  

Det er ikke beregnet vegkapital, levetider eller årlige kapitalslit knyttet til bruer, vegoverbygningen, veggrunn, 

grøfter og murer. ‘Øvrige objekter’ er fartsdempere, bommer, rekkverk, parkeringsareal, pullerter, ferister. 

Samlet vegkapital er beregnet til ca. 328,3 mill kr. Det vises til vedlegg 4.  

 

Figur 4 er en presentasjon av Tabell 4. Dette investeringsbehovet forutsetter at de antatte 

levetider er reelle og at objektene skiftes ut og erstattes når alder og tilstanden tilser dette. 

Detaljer om beregnet årlig kapitalslit er presentert i vedlegg 4.  
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Figur 4 Fordelingen av årlig investeringsbehov (kapitalslit) 11,0 mill kr årlig 
 

Årlig investeringsbehov knyttet til fornyelse og utskifting av asfaltdekker og veglys er de 

tunge kostnadsbærere. Årsaken til dette er den store mengden av hver objektstype samt 

objektets enhetskostnad.  

 

Av samlet årlig investeringsbehov knyttet til eksisterende vegnett representerer nødvendig 

utskifting og fornyelse av asfaltdekker og veglys i alt 9,45 mill kr av samlet 11,0 mill kr pr år. 

Disse to vegobjektene representerer 85,9 % av samlet årlig investeringsbehov. Enkelte veger 

vil ha et lokalt forsterkningsbehov i fbm fornyelse av vegdekket; dette forsterkningsbehovet 

er ikke medtatt her. Objektene er essensielle for å tilby et tilgjengelig vegnett med 

tilstrekkelig trafikksikkerhet. For detaljene vises det til Tabell 4 og vedlegg 4. 
 

 

Vegkapitalen er beregnet til 328,3 mill kr. Her er ikke inkludert verdien av bruer, 

veggrunn, vegoverbygningen, grøfter og murer. Vegkapitalen representerer 1,6 mill kr pr 

km veg.  
 

Årlige kapitalslit knyttet til bruk og elde for hele vegnettet er nøkternt kostnadsberegnet til 

11,0 mill kr årlig. Kapitalslitet representerer (11,0/ 328,3) 3,8 % av samlet vegkapital. Det 

er lagt realistiske kostnader og levetider for de ulike vegobjektene til grunn for 

beregningene. Kapitalslitet representerer 53.100 kr pr km pr år, eller 53 kr pr lm pr år. 
 

Beregnet årlig kapitalslit og antatte levetider forutsetter at nødvendig drifts- og 

vedlikeholdsinnsats er opprettholdt og prioriteres over tid. Kapitalslitet inkluderer ikke 

kostnadene for å få fjerne forfallet. Det vises til kapittel 8 for dokumentasjon av forfallet. 
 

Grøfterensk og sluktømming er eksempler på nødvendig driftstiltak for å sikre 

trafikksikkerheten og samtidig opprettholde og muliggjøre tilsiktet levetid på vegdekkene. 
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8. Forfall pr 2020  
 
 

Begrepet forfall er normalt benyttet for å beskrive en tilstand eller et kvalitetsavvik til en 

konstruksjon eller konstruksjonselement i forhold til et vedtatt eller ønsket kvalitetsnivå. 

Forfallet omtales og presenteres ofte som en fysisk størrelse og/eller som en kostnad for å 

få fjernet forfallet. 
 

Det totale forfallet er ikke registrert, men det foreligger registreringer av forfall relatert til 

skilt, vegdekker bruer. Utover dette er det gjort overslag av forfall knyttet til manglende 

grøfterensk og skjøtsel samt rekkverk, sluk og stikkrenner. I tillegg er det på lokale 

punkter behov for flere nye stikkrenner, sluk og rekkverk. 
 

Dette forfallet er beregnet og representerer en samlet kostnad lik 73,9 mill kr. Forfallet 

knyttet til vegdekker og vegens drenssystem er til dels betydelig. Forfallet inkluderer 

gjenstående oppgraderingsbehov av veglys til LED. 

 

Utilstrekkelige budsjettrammer tvinger vegeier normalt til å prioritere driftstiltak fremfor 

gjennomføring av vedlikeholdstiltak på det eksisterende vegnettet. Driften vil nesten uten 

unntak være budsjett-vinneren i slike situasjoner fordi driftstiltak er nødvendig for å kunne 

tilby, samt opprettholde et tilgjengelig og fremkommelig vegnett med akseptabel 

trafikksikkerhet. Drift av gatelys, gjennomføring av vinterdrift, renhold, grøftetiltak, tømming 

av sluk og skjøtsel er typiske og nødvendige driftstiltak. I en slik situasjon vil ofte øvrige 

driftstiltak og vedlikeholdstiltak ikke bli iverksatt. Kapitalslitet vil øke. 

 

Skattebetaler og vegeier blir begge lidende dersom vegkvaliteten forfaller. Trafikksikkerheten 

reduseres (økte ulykkeskostnader), reisetiden forlenges, drivstoff-forbruket øker og slitasjen 

på kjøretøy øker. Vegbruker blir påført merkostnader. Kommunen må forvente økte 

erstatningskrav fra bileier grunnet skader påført kjøretøyet som kan relateres til dårlig 

vegstandard. I tillegg vil redusert vegkvalitet føre til økte miljøutslipp. 

 

Forfallet vil normalt føre til økt uforutsigbarhet mhp drifts- og vedlikeholdsbehov. Vegeier 

må forvente hyppigere strakstiltak og nødreparasjoner som kan forrykke planlagte tiltak. 

Disse tiltak kan bli utsatt. Strakstiltak er ofte fordyrende i fht planmessige tiltak, og det er ofte 

en noe begrenset kvalitet på disse tiltakene. 

 

Driftsbehov og investeringsbehov påvirker hverandre. En utsettelse eller forsømmelse av 

vedlikeholdet eller fornyelsen av vegobjekter vil bety at driften av det samme vegnettet blir 

mer utfordrende samt resultere i en mer kostbar gjennomføring. Eksempelvis vil vinterdrift på 

veger med dårlige vegdekker resultere i behov for flere gjennombrøytinger og økt strøforbruk 

(sand og salt). Dermed blir også vinterdriften mer kostbar for vegeier. Et saltet vegnett med en 

dårlig dekketilstand krever et større saltforbruk og dermed økte miljøutslipp. 

 

Detaljer omkring forfallet er vist i vedlegg 5. Forfallet er presentert som 

 

• driftsrelatert forfall 

• vedlikeholdsrelatert forfall 

• funksjonsbasert forfall. 

 

Med funksjonsbasert forfall menes her behov for objekter som pr i dag ikke forefinnes på 

lokale problempunkter, f.eks behov for flere sluk, stikkrenner og rekkverk. Dette behovet er 
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inkludert i planarbeidet. Nedenfor omtales og dokumenteres forfallet til noen utvalgte 

objekter. Opplistingen gjengir ingen prioritering. 

 

Vegdekker 

Det kommunale vegnettet ble fotografert i 2019 (Fræna) og i 2020 (Eide) av en annen aktør. 

Bildene er digitale 360-graders stillbilder, bilder er tatt hver 5 meter samt posisjonsfestet med 

GPS-koordinater. Det er tatt anslagsvis 40.000 digitale vegbilder. 

På grunnlag av vegbildene er dekketilstanden bedømt slik tilstanden visuelt fremstår på 

bildene ved bruk av følgende skala, se figur 5: 

• Nivå 1, nylagt eller med liten skadegrad (grønn farge) 

• Nivå 2, akseptabel normal brukstilstand, middels skadegrad (blå farge) 

• Nivå 3, snarlig behov for asfaltering, stor skadegrad (orange farge) 

• Nivå 4, uakseptabel tilstand, forfall, kritisk skadegrad (rød farge). 

 

Figur 5 viser visuelt disse 4 ulike nivåene i dekketilstand som en benyttet. 

 
Tilstand 1 

 

Tilstand 2 

 
Tilstand 

3  

Tilstand 4 

 

 

Figur 5. Illustrasjon på nivå 1-4 benyttet i kartleggingen av dekketilstanden 2019 

 

Vegbildene er benyttet for registrering av vegobjekter (type, posisjon og tilstand) inn i 

NVDB. Dekketilstanden er visuelt bedømt fra hvert vegbilde. Nivå og variasjonen av 

dekketilstanden og vegbredde samt omfanget av forfallet på hver fotograferte veg og 

hovedparsell er kartlagt.  

 

Av samlet veglengde (207,242 km veg) er 197,580 km tilstandsvurdert. Dette representerer en 

andel på 95,3 % i forhold til total veglengde.  

Dekketilstanden på utvalgte 5 kartutsnitt er presentert i Figur 6. Dette viser nytten av å ha 

digitalisert vegnettet og å ha tatt i bruk NVDB. Når dekketilstanden er oppdatert har 

vegforvalter full oversikt over dekketilstanden, og kan gi signaler til politikere om behov i 
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forkant av hvert år. Samtidig kan vegforvalter dokumentere kjøpekraften i tildelte rammer, 

hvilke veger som er dekkefornyet det enkelte år, samt utestående behov. Det anbefales at 

vegnettet fotograferes hvert 3.-5. år. 
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Figur 6. Registrert dekketilstand pr 2019 og 2020 på et utvalg av vegnettet.  

Samlet dekketilstand aggregert opp til vegnettsnivå er presentert i Tabell 5. Oversikten 

inkluderer gjennomførte dekketiltak i 2019 og 2020 i etterkant av fotograferingen. 

 

bedømt 

dekketilstand 

kjøreveg 

asfaltdekke 

(vegbredde 

4,45 m) 

kjøreveg 

grusdekke 

(vegbredde 

3,7 m) 

gang og 

sykkelveg 

asfaltdekke 

(vegbredde 

2,68 m) 

gang og 

sykkelveg 

grusdekke 

(vegbredde 

2,3 m) 

nivå 1 17 140 0 9 566 0 

nivå 2 51 789  0 2 973 0 

nivå 3 33 487  55 137 1 969 391 

nivå 4 15 240 8 936 653 299 

sum (lm) 117 656 64 073 15 161 690 

Tabell 5. Fotografert og bedømt dekketilstand (løpemeter veg) 

Normal brukstilstand er vurdert til en karakter lik 2,0. Vektet dekketilstand for alle asfaltert 

kjøreveger (117,656 km) er 2,7. Vektet dekketilstand for alle grusvegene (64,073 km) er 3,2. 

Behovet for snarlig dekkefornyelse på asfalterte kjøreveger, utfra tilstandsnivå 3 og 4, 

omfatter samlet 48,727 km veg. Dette representerte 41,4 % av samlet asfaltert kjøreveger. I 

tillegg er der et mindre forfall på asfalterte gang- og sykkelveger, se Tabell 5. 

Valg av dekketiltak og forsterkning: 

I forbindelse med dekkefornyelse av asfalterte veger blir vegenes tilstand og oppbygging 

vurdert forut for valg av tiltak. Asfaltdekkene er naturligvis befengt med ulike skader og årsak 

til skader. På de dårligste vegstrekningene er det nødvendig å velge tyngre tiltak enn 

tradisjonell reasfaltering. 
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Veger som ikke viser tegn til store deformasjoner og setninger, sterkt ødelagte vegkanter eller 

andre skader som indikerer bæreevnesvikt blir normalt re-asfaltert ved utlegging av et 

opprettingslag og et nytt slitelag på eksisterende dekke. For disse vegene legges det da 

normalt 3 cm asfalt som oppretting og et nytt asfaltdekke på 5 cm tykkelse. 

Veger som viser overnevnte skader på bæreevnesvikt blir kartlagt mhp behov for 

forsterkningstiltak. En tradisjonell reasfaltering med et nytt slitelag på disse svake 

vegstrekningene vil normalt resultere i en avkortet dekkelevetid for det nye vegdekket; og et 

tilsvarende tap i vegkapital. Eldre kommunale veger er ofte verken prosjektert eller 

dimensjonert, men vegene er ‘blitt til over tid’ med bruk av lokale stedlige masser. Det er 

derfor ikke unormalt at deler av det nasjonale kommunale vegnettet har stedvis et betydelig 

forfall; ofte relatert til svak bæreevne. 

På nevnte vegstrekninger legges ut et syntetisk geonett ofte i kombinasjon med en duk på det 

gamle asfaltdekket. En påser at geonettet legges helt ut til asfaltkanten. Deretter legges et nytt 

bærelag av knust grus i 15-20 cm tykkelse på utlagt geonett. Dette tiltaket gjøres av den 

kommunale egenregien. Geonettets utforming medvirker til at bærelagsmaterialet ‘låses fast’ i 

nettet og gir en økt indre stabilitet i det utlagte bærelaget. Vegen ferdigstilles ved utlegging av 

et nytt asfaltdekke normalt 5 cm tykt på dette bærelaget.  

 
Figur 7 a) Duk og geonet legges ut på        b) Uthøvling av nytt bærelag (15-20 cm tykkelse) 

gammelt dekke etter nytt bærelag             

 

 
c) Nærbilde (pågående utlegging bærelag) 
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På delstrekninger som viser at vegen er svært svak eller der det har funnet sted grunnbrudd 

der bløte underliggende masser over tid er presset opp til vegens overflate foretas utgraving 

(uttrauing) av stedlige masser, stedvis utlegging av duk og oppfylling med kult eller grove 

pukk-masser forut for en tradisjonell reasfaltering av strekningene. Stedvis anvendes også 

asfaltert pukk forut for legging av nytt asfaltdekke. 

Kommunen har benyttet denne strategien de siste 10-15 årene og har selv gode erfaringer. Vi 

mener at dette er svært fornuftig ressursbruk og gir over tid tilsiktede dekkelevetider og 

dermed et fornuftig årlig kapitalslit og avskrivning av tiltaket. Vi vurderer at strategien kan gi 

25 år normert dekkelevetid, men dette forutsetter at både strategien og nødvendig kapital blir 

videreført. Det er samtidig en forutsetning at nødvendig driftsinnsats og utbedring av lokale 

dekkeskader blir utført. Vi anbefaler sterkt at kommunen fortsetter gjennomføringen av 

dekkevedlikeholdet med denne strategien. Vi vurderer nevnte forsterkningstiltak å gi et 

generelt bæreevnetilskudd på 3-4 tonn. 

Normalt velges overnevnte forsterkningstiltak på ca 50-60% av strekningene der 

dekkefornyelse gjennomføres. Kostnadsnivået pr 2020 for denne strategien er: 

• Forsterkningstiltak og annet forarbeid (frigjøring av kummer, utlegging av geonett og 

nytt bærelag): ca 259 kr pr løpemeter veg.  

• Utlegging av oppretting og nytt slitelag: ca 753 kr pr løpemeter veg. 

 

Dette gir en samlet, gjennomsnittlig enhetskostnad estimert til 1100 kr pr løpemeter veg. 

Geonettet representerer i innkjøp ca 10% av kostnaden. 

 

Vi legger overnevnte beskrivelse og forutsetninger til grunn for beregning av etterslepet på 

vegdekkene. Forfallet på 48,7 km kjøreveg med faste dekker (samlet nivå 3 og 4 pr hæsten 

2020) har snarlig behov for dekkefornyelse. Fornyelsen av dekkene på disse vegene, inklusiv 

nødvendige forarbeider, representerer et forfall lik (1100 kr/lm x 48.700 lm veg) 53,6 mill kr. 

Beregningene tar ikke hensyn til eventuelle behov for breddeutvidelser eller andre 

geometriske forbedringer, ei heller fremtidig prisreguleringer. 

Det er samtidig viktig at vegdekkene i nivå 3 (33,5 km veg) ikke forringes for sterkt før 

fornyelse av de samme dekkene finner sted. Dersom dette skjer vil omfanget av 

forsterkningsbehov bli større enn hva som er erfart til nå (50-60% andel), og kostnaden for 

utbedring av registrert forfall vil øke. 

 

Vegdekkene er til for å brukes, vegdekkene skal derfor slites og skades. Over tid må 5,5 km 

kjøreveger og gang- og sykkelveger fornyes årlig. Dette må til for å sikre en akseptabel 

dekketilstand og et vegnett uten forfall. Dette forutsetter at en oppnår 25 års dekkelevetid. 

Det er beregnet et årlig behov for fornyelse på asfalterte veger lik 5,6 mill kr årlig. I tillegg 

påløper et årlig lappebehov på hele vegnettet lik 1,8 mill kr årlig og et grusdekkevedlikehold 

lik 1,3 mill kr årlig. 

 

Samlet tildelte investeringsmidler til dekkefornyelse i perioden 2016-2020 var 16,6 mill kr. 

Dette representerer en samlet fornyelse på ca 14,9 km veg eller 3,0 km veg pr år for 

perioden. Dersom dette er representativt for den fremtidige prioriteringen tilsier dette at 

asfaltdekkene må leve i 44 år før asfaltdekket fornyes.  

 

Tildelingen til dekkevedlikeholdet må dobles i forhold til prioriteringen i perioden 2016-

2020 for å unngå en ytterligere vekst i det allerede dokumenterte forfall på vegdekkene. 
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Det er registrert et forfall på 48,7 km kjøreveg med faste dekker (samlet for nivå 3 og 4) på 

kjøreveger med et snarlig behov for dekkefornyelse. I tillegg er der et mindre forfall på 

asfalterte gang- og sykkelveger. Fornyelsen av forfallet på kjørevegene representerer 53,6 

mill kr i investeringsbehov. Samlet forfallet omfatter 38,7 % av samlet asfalterte kjøreveger 

og gang- og sykkelveger (132,8 km). 

 

 

Bruer 

Siste hovedinspeksjon av bruer ble gjennomført i 2019 og 2020.  

 

Forfallet på bruene er visuelt bedømt. Forfallet på bruene er på dette grunnlaget samlet 

estimert til 3,298 mill kr. Dette inkluderer en estimert riggkostnad, men eks. mva. Det 

foreligger en tilstandsrapport pr bru.  

 

Drenssystem 

Det er et betydelig driftsrelatert forfall relatert til drenssystemet og håndteringen av 

overflatevann. Tidligere tildelte rammer har ikke muliggjort rensk av grøfter. Dette 

driftsrelaterte forfallet er estimert til 5 mill kr.  

 

I tillegg er det et stort behov for utskifting av skadde kummer (estimert 70 stk), behov for 

installasjon av 10 nye sluk og 10 nye stikkrenner på problempunkter på vegnettet. Dette er 

samlet estimert å representere ca 2,15 mill kr. 

 

Veglys 

Det er behov for utskifting av 463 kvikksølvholdige armaturer (HQL) samt 1279 SON-

armaturer. Dette vil samtidig redusere energiforbruket. Utskiftingen er estimert til en kostnad 

lik 5,2 mill kr. 

 

Oppsummering av forfallet pr 2020  

Tabell 6 nedenfor lister opp de mest sentrale forfallselementene fordelt på hhv driftsrelatert 

forfall, forfall grunnet lokale problempunkt på vegnettet pga manglende vegobjekter samt 

vedlikeholdsrelatert forfall. 

 

objekt forfall  
grøfterensk 5 000 000  

siktrydding 2 700 000  

sluk - etablering 250 000  

stikkrenner 150 000  

rekkverk 360 000  

sluk - utskifting 1 750 000  

skilt 69 000  

veglys  5 226 000  

rekkverk 42 000  

asfaltdekker G/S-veg 1 475 662  

asfaltdekker vei og gate 53 599 700  

bruer 3 298 000  

  73 920 362  

Tabell 6 Samlet forfall pr 2020 anslått til 73,9 mill kr 
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Tildelingen til vegformål har vært så lav i forhold til det faktiske behovet at en bl.a. ikke har 

hatt midler til å opprettholde et forsvarlig driftsnivå på det kommunale vegnettet. En har vært 

tvunget til å utsette rensk av grøfter, tømming av sandfang og utskifting av skadde kummer og 

stikkrenner over lang tid. I tillegg har en ikke hatt midler til å gjennomføre nødvendig skjøtsel 

av vegnettet. 

 

Detaljene i beregningene av forfallet er vist i vedlegg 5. Det samlede forfallet er også vist i 

Figur 6. Forfallet er beregnet til 73,9 mill kr. Tiltak for å få fjernet forfallet fra vegnettets 

drenssystem, opprettholdelse av ønsket vegdekketilstand og oppgradering av veglys er 

betydelige kostnadselementer.  

 

 
Figur 6a Driftsrelatert forfall (7,7 mill kr) 

 

 
Figur 6b Vedlikeholdsrelatert forfall (65,5 mill kr) 
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Figur 6c Funksjonsbasert forfall - behov for flere vegobjekter (0,760 mill kr) 

 
 

Samlet tildeling til vegformål i perioden 2016-2020 har i snitt vært 14,1 mill kr. 

Vegnettets samlede årlige behov for å unngå et forfall er 27,8 mill kr årlig. Tildelingen 

har vært 50,7 % av samlet behov. 
 

Samlet forfall registrert pr 2020 er kostnadsberegnet til 73,9 mill kr. Av dette 

representerer forfallet på vegdekkene 53,6 mill kr, eller 72,5 % av samlet forfall. 
 

Samlet vegkapital representerer ca 328,3 mill kr. Forfallet representerer 22,5 % av samlet 

vegkapital.  
 

Samlet forfall pr 2020 representerer 356.600 kr pr km eller 357 kr pr lm veg. 
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9. Handlingsplaner (2021-2028) 

 
Her beskrives forslag til og behov for utarbeidelse av strategier og vegfaglige prioriteringer i 

perioden 2021-2028 for å tilføre vegnettet økte ordinære drifts- og vedlikeholdsmidler. 

Forslaget er utformet på et vegfaglig grunnlag der en har vektlagt forfallets negative 

innvirkning på trafikksikkerheten og tidligere investert vegkapital. Vegforvalter’s ambisjon er 

å tilby et kommunalt vegnett uten forfall ved utgangen av 2028. 

 

Omfang av forfall er så stort at det anbefales å benytte planperioden 2021-2028 for å få 

utbedret og få fjernet dette forfallet.  

 

Det er de fremtidige politiske prioriteringer av ressurser til vegformål samt dokumentasjonen 

av vegnettets tilstand som gir ramme og grunnlag for utarbeidelse av de årlige 

handlingsplanene i perioden 2021-2028. Vegforvalter vil utarbeide og konkretisere 

handlingsplaner i fbm de årlige budsjettarbeidene tilpasset de faktiske tildelingene.  

 

Handlingsplanene vil beskrive prioriteringer knyttet til: 

 

• ordinær drift og vedlikehold av vegnettet 

• fjerning av deler av registrert forfall. 

 

Vegnettets ordinære behov 

Hovedplanen dokumenterer at det eksisterende kommunale vegnettet på sikt må gis en høyere 

prioritet og tilføres betydelig mer ressurser for å fremstå med akseptabel vegstandard. Dette 

gjelder så vel prioriteringene og tildelingene til: 

 

• drift 

• vedlikehold 

• investeringsbehov for å kompensere for kapitalslitet som følge av elde og normal bruk 

av vegnettet. Gamle og slitte vegobjekter må skiftes ut og erstattes med nye objekter 

for å unngå et forfall. Dette representerer ingen standardheving av det eksisterende 

vegnettet. 

 

For å forhindre forfall på vegnettet må vegnettet tilføres nærmere 16,8 mill kr årlig over det 

ordinære driftsbudsjettet. Beregningene er nøkterne og gjennomført utfra erfaringer fra den 

lokale vegforvalter og vegnettets lengde/ sammensetning.  

 

Alle vegobjekter utsettes for bruk, klimapåkjenninger og elde. Tilstanden vil bli redusert over 

tid. For å forhindre et forfall må, i tillegg til det ordinære drifts- og vedlikeholdsbehovet lik 

16,8 mill kr årlig, eksisterende vegobjekter på og langs vegnettet skiftes ut og erstattes med 

nye objekter til rett tid og rett sted for å unngå at tilstanden forfaller til et uakseptabelt nivå. 

Dette årlige kapitalslitet er beregnet til 11,0 mill kr årlig, jmf kapittel 6. Samlet årlig behov for 

å unngå et forfall er beregnet til 27,8 mill kr. 

 

Utbedring og fjerning av forfallet i perioden 2021-2028 

Eventuelle fjerning av forfallet eller deler av dette forfallet, utvidelser på vegnettet, 

standardheving, endret miljøprofil, sikkerhetstiltak mm vil kreve tildelinger utover overnevnte 

fremsatte ordinære behov lik 27,8 mill kr årlig. 

 

Forfallet er gjennom dette arbeidet registrert og dokumentert. Det er et betydelig forfall på 

vegnettet, beregnet til 73,9 mill kr. Dette forfallet representerer 22,5 % av vegnettets samlet 

vegkapital (328,3 mill kr). Forfallet har bygget seg opp over tid. Det er et betydelig forfall 
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knyttet til drenssystemet, manglende siktrydding, fornyelse av asfaltdekker og oppgradering 

av veglys. Det vises til kapittel 7 og Tabell 7 nedenfor. 

 

forfall tiltak/ enhetspris 

  

utbedret 

innen 

kostnad (antall år) 

grøfterensk rensk av eksisterende grøft, kr. 100 pr lm 5 000 000 4 

siktrydding 

forbedre siktforhold, 3 års forfall/ vekst, 30 ukesverk a 

kr 90.000 2 700 000 2 

sluk utskifting av 300 ødelagte slukkummer, 25.000 kr/ stk.  1 750 000 8 

nye sluk/ 

sandfang etablere 10 nye sluk/ sandfang a kr. 25.000/ stk 250 000 1 

nye stikkrenner etablere 10 nye stikkrenner kr. 15.000/ stk 150 000 1 

nye rekkverk 

estimerer behov for 10 nye lenker a 30 lm, 

enhetskostnad lik kr 1200 pr lm 

360 000 2 

skilt 

fra vegbilder, men legger til grunn  kr. 1000 pr ny 

skiltplate 69 000 1 

veglys  

3000 kr/ stk. utskifting kvikksølvholdig armatur (463 

stk HQL og 1279 stk SON)  5 226 000 4 

rekkverk oversikt tilstand etter vegbilder 42 000 1 

asfaltdekker Kg 

dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4, gang og 

sykkelveg 1 475 662 4 

asfaltdekker Kv dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4, vei og gate 53 599 700 8 

bruer hovedinspeksjon Safecontrol, skadegrad 3 og 4 3 298 000 8 

forfall pr 2020   73 920 362   

Tabell 7. Foreslått prioritering og behov for utbedring av forfallet i perioden 2021-2028 
 

En forutsetning for at forfallet registrert pr 2020 ikke skal øke er at den ordinære bevilgningen 

over driftsbudsjettet er lik 16,8 mill kr årlig samt at fremtidig slitasje og elde kompenseres 

med 11,0 mill kr årlig med investeringsmidler i hele perioden 2021-2028. 
 

Forfallet vist i Tabell 7 gir årlige økonomiske føringer og utfordringer som er vist i Tabell 8 

nedenfor. Forslaget innebærer at kommunen må prioritere ekstra øremerkede 

investeringsmidler for fjerning av forfallet i løpet av perioden 2021-2028 med årlige beløp 

varierende fra 12,3 til 7,3 mill kr årlig. 
 

forfall kostnad 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

grøfterensk 5 000 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000         

siktrydding 2 700 000 1 350 000 1 350 000             

sluk 1 750 000 218 750 218 750 218 750 218 750 218 750 218 750 218 750 218 750 

nye sluk/ 

sandfang 250 000 250 000               

nye stikkrenner 150 000 150 000               

nye rekkverk 
360 000 

180 000 180 000             

skilt 69 000 69 000               

veglys  5 226 000 1 306 500 1 306 500 1 306 500 1 306 500         

rekkverk 42 000 42 000               

asfaltdekker Kg 1 475 662 368 916 368 916 368 916 368 916         

asfaltdekker Kv 53 599 700 6 699 963 6 699 963 6 699 963 6 699 963 6 699 963 6 699 963 6 699 963 6 699 963 

bruer 3 298 000 412 250 412 250 412 250 412 250 412 250 412 250 412 250 412 250 

forfall pr 2020 73 920 362 12 297 378 11 786 379 10 256 379 10 256 379 7 330 963 7 330 963 7 330 963 7 330 963 

Tabell 8. Årlige investeringsbehov for fjerning av forfallet i perioden 2021-2028 (kr) 
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 10. Andre utfordringer og forhold som kan forsterke behovet for drift     

      og investering 

 
Norske kommuner har de senere årene opplevd klimaendringer som øker behovet for midler 

til drift, vedlikehold og investering. De ustabile vintrene med hyppig skifte mellom mildt og 

kaldt vær øker nedbrytningen av vegene. Dette vil føre til økte kostnader for håndtering av 

overvann, bl.a. med behov for etablering av flere kummer og utskifting av eller økning av 

dimensjonen på stikkrenner. Hovedplanen har inkludert behovet for flere sluk og stikkrenner, 

samt behovet for økt innsats knyttet til grøfterensk. 

 

Klimaendringene vil også ha innvirkning på driften ved at vekstsesongen blir lengre med 

dertil økt behov for skjøtsel. En må regne med hyppigere flom-situasjoner, økt skadeomfang 

på eget vegnett og nabo-eiendommer og erstatningskrav som følge av flomskader. Beregnet 

årlig vedlikeholdsbehov presentert i kapittel 6 tar kun høyde for dekning av nevnte skader for 

kr. 200.000 pr år. 

 

I tillegg er grøftetilstanden til dels dårlig eller rett og slett fraværende. I tillegg er det stedvis 

ikke areal til å anlegge grøfter. Dette representerer permanente utfordringer for vegforvalter. 

 

Kommunen anbefales sterkt å håndheve krav til veg-geometri (bredde, grøft, og drenssystem) 

ved etablering av nye kommunale veger og gang- og sykkelveger uavhengig av om 

utbyggingen skjer i kommunal regi eller av privat utbygginger. Kvalitetskontroll, økt 

tilstedeværelse og gjennomføring av formelle overtakelsesforretninger må gjennomføres. 

 

Dersom kommunen ønsker fast dekke på grusvegene så er det estimert at dette vil kreve 75-80 

mill kr. En grusveg er jo ikke et forfallselement; dette behovet er derfor ikke inkludert i 

forfallet registrert pr 2020. 

 

Kommunen bør igangsette utarbeidelsen av en lokal vegnorm. Norske kommuner har 

fraviksmyndighet i fht vegnormalen utarbeidet av Statens vegvesen. 
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     VEDLEGG
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Vedlegg 1: Mengder 

Oversikt over vegobjekter på og langs det kommunale vegnettet (jmf. kap. 3). 
 

objekter mengder enhet merknad 

veilys, kommunal vei 4289 stk 

4289 lysarmaturer (hhv 3010 Fræna og 1279 Eide). 

Herav 637 stk HQL, 2179 stk SON, 1666 stk LED 

veglys, tennskap 122 stk estimert et tennskap pr 35 armaturer (4289/35)  

veglys, master 4289 stk 

kun data fra Eide (1000 stk trestolper, 278 stålmaster pr 

18.9.2020). Estimert 30% stålmast i Fræna. Anslått en 

mast pr armatur.  I alt 1286 stål og 3003 tremaster 

veglys, privat veg 5 stk estimert 

fortau 2 826 lm registrert 

skilt 1 010 stk registrert 

veinavnskilt 280 stk registrert 

bruer 27 stk registrert i brudatabase 

kantstein (granitt) 3 445 lm registrert 

kantstein (betong) 380 lm registrert 

sluk 673 stk registrert ut fra sosi-fil (digital kartfil)  

bekkeinntak 23 stk 

15 stk i Fræna og 8 stk i Eide (kritiske vedr vannføring/ 

tilsyn) 

parkeringsareal skoler/ 

barnehager 18 300 m2 antatt asfalt 

veilengde kjørevei (totalt) 189 950 lm i flg vegnettsfil fra NVDB (18.6.2020) 

veilengde Kg (totalt) 17 292 lm i flg vegnettsfil fra NVDB (18.6.2020) 

veidekker asfalt 

tilstandsbedømt (Kv, 

asfalt) 117 656 lm 

Tilstandsbedømt veilengde ut fra bilder (119.841 km). 

gj snitt bredde: 4,45 m 

veidekker grus 

tilstandsbedømt (Kv, 

grus) 64 073 lm 

Tilstandsbedømt veilengde ut fra bilder (64.363 km).  gj 

snitt bredde: 3,71 m 

gangveg asfalt 

tilstandsbedømt (Kg, 

asfalt) 15 161   

Tilstandsbedømt veilengde ut fra bilder (15.165 km). Gj 

snitt bredde: 2,68 m 

gangveg grus 

tilstandsbedømt (Kg, 

grus) 690   

Tilstandsbedømt veilengde ut fra bilder (0.690 km). Gj 

snitt bredde: 2,3 m 

stikkrenner 690 stk 

estimert 1 stikkrenne pr 300 meter veg (207/0,3 = 690 

stk) 

fartsdempere 81 stk 

registert 76 stk; 2 nye fartsdempere ferdigstilles høsten 

2020 

gangfelt 29 stk registrert 

ferister 5 stk 2 stk i Kv1701, 2 stk i Kv1732 og 1 stk i Kv 1835 

rekkverk 6 758 lm registrert 

åpen grøft  150 000 lm estimert 

kaier 2 stk 

Nordre Bjørnsund (leirskole), Søre Bjørnsund (rutebåt). 

Ansvar: Bygg og Eiendom 

pullert, Torget 6 stk 

pullertene er installert som et par; altså på 3 ulike 

lokaliteter 

bommer 51 stk registrert 
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Vedlegg 2: Beregnet årlig driftsbehov  

Beregning av årlig driftsbehov (jmf kap. 5).  
 

vegobjekter og 

utvalgte 

driftstiltak 

antall/ 

mengder 

stk, lm, 

m2, RS 

årlig drift 

(kr/år) merknader 

vegforvaltning   RS 881 000 

pr 2020 anvendes 0,6 årsverk (inkl sosiale 

utgifter) 

veglys 4 289 stk 2 470 000 

strømforbruk, nettleie, pæreskift (kommunal 

veg og privat veg).  

bruer 27 stk 243 000 

rengjøring av fuger + renhold terskler. I tillegg 

årlig inspeksjon og 5. års inspeksjon (kr. 9000 

pr stk pr år) 

kantklipp hele veinettet lm 315 000 

12 ukesverk, 37,5 timer pr uke, kr. 700 pr time. 

Økt bredde på kantklipp, 2 klipp pr år (økt 

innsats enn tidligere budsjetter ga rom for) 

renhold hele veinettet RS 585 000 

feiing til 17. mai: 8 ukesverk x 37,5 timer x kr. 

1200/ time = kr. 360.000. Vedlikeholdsfeiing: 

25 dagsverk x 7,5 t x kr. 1200 / time = kr. 

225.000 

sluktømming 673 stk 538 400 

ønskelig med tømming av alle sluk 1 gang pr år. 

Kostnad inkl 2 mann, tankbil og sugebil. 

Inkluderer deponering og avskrivningskostnad 

ny sugebil (enhetskostnad kr 800 pr slug) 

siktrydding kryssområder RS 900 000 

årlig behov for klipping for å unngå et forfall 

(unngå dårlig sikt). 10 ukesverk, 2 mann a 350 

kr/t, gravemaskin 700 kr/t, lastebil 1000 kr/t 

grøfterensk 150 000 lm 3 750 000 

antatt i alt 150 000 lm grøft. Grøfterensk hvert 

4. år. Enhetspris: 100 kr pr lm grøft. 

stikkrenner og 

bekkeinntak RS stk 20 000 

tilsyn, spyling, utbedring av skader. Husk også 

torvkanter 

vinterdrift hele veinettet RS 4 200 000 

eksterne kontrakter 3.650 mill kr, roder i 

egenregi, tilsyn, vakt/ beredskap, strøforbruk; 

samlet behov 4,2 mill kr årlig 

ferister 5   15 000 tømming hvert 2. år. Kommunen har ikke 

ansvar for ferister på fylkesveg 

sum     13 036 400   
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Vedlegg 3: Beregnet årlig vedlikeholdsbehov 

Beregningsgrunnlag for årlig vedlikeholdsbehov (jmf kap. 6). 
 

veiobjekter og 

utvalgte driftstiltak 

antall/ 

mengder enhet 

årlig 

vedlikehold 

(kr/år) merknader 

ekstremvær RS   200 000 

økte skader på eget vegnett, samt 

erstatningskrav ved flom, mm 

vegdekker, grus (Kv) 64 363 lm 1 287 260 

årlig behov for oppgrusing, høvling og 

støvbinding 

lapping, lokale skader RS   1 863 000 

estimert 15 m2 pr km pr år, kr. 3000 pr 

tonn grunnet håndlegging og 

arbeidsvarsling (15m2 x 0,2 kg/m2 x 207 

km x 3000 = 1,86 mill kr/ år). 

kantstein 3 825 lm 9 000 

30 lm kantstein ødelagt årlig (inkl rigg 

kostnad for støping). Enhetspris betong: kr. 

300/ lm.  

skilt 1 010 stk 100 000 

fjerning av tagging, oppretting av skjeve 

skilt, erstatte 20 skadde skilt årlig a kr. 

5000/stk.  

rekkverk 6 758 lm 50 000 

erstatte 10 punktskader pr år, 

enhetskostnad kr. 5.000 pr punkt. 

(enhetspris lik kr 1200 pr lm) 

gangfelt 29 stk 52 563 

re-merking, kr. 145 pr løpemeter pr stk, 

levetid 2 år.  Antatt kr 3625 pr gangfelt 

bruer 27 stk 270 000 

reparasjon av fuger, betongskader 

(utskifting rekkverk tas over investering). 

Antatt kr. 10.000 pr bru pr år. 

bommer 51 stk 15 000 

inkl strømutgifter til pullerter på Torget 

samt Slettabommen 

sum     3 846 823   

 
Fotnote: Inkluderer ikke vedlikehold av murer og ferister. Fornyelse av asfaltdekker finansieres med 

investeringsmidler, se vedlegg 4.  
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Vedlegg 4: Beregnet vegkapital og årlig kapitalslit 

Beregningsgrunnlag for vegkapital og årlig investeringsbehov (jmf kap. 7). 

 

objekter 

antall 

(stk), 

areal 

(m2), 

veglengde 

(lm) enhet 

kostnad 

nytt 

objekt 

(kr), inkl 

montering 

Veikapital 

kostnad 

samlet nytt 

objekt (kr) 

levetid 

(år) for 

objektet 

årlig 

avskrivning/ 

utskifting 

av objektet 

(kr/år) merknad 

veglys på 

kommunal vei 

(master og 

ledningsstrekk) 4 289 stk 26 000 111 514 000 40 2 787 850 

stolper og ledningsstrekk (kommunal 

veg) 

veglys på 

kommunal vei 

(armaturer) 4 289 stk 3 000 12 867 000 15 857 800 kun armaturer 

veglys på 

kommunal veg 

(tennpunkt) 123 stk 40 000 4 920 000 30 164 000 

kun tennskap, antatt at et tennskap i 

snitt dekker 35 lys 

asfaltdekker, Kv 117,656 km 1 100 000 129 421 600 25 5 176 864 

 årlig reasfalteringsbehov. Vegbredde 

4,45 m 

asfaltdekker, Kg 15,161 km 612 800 9 290 661 20 464 533 

årlig reasfalteringsbehov. Vegbredde 

2,68 m 

grusdekker, Kv 64,073 km 20 000 1 281 460     

årlig avskrivning er ført som et 

vedlikeholdsbehov 

fortau 2 826 lm 2 000 5 652 000 50 113 040 

kun kostnader for materialer og 

utlegging; erverv av grunn, eller annet 

forbredende arbeider med grunnen er 

utelatt. Se egen post for kantstein 

skilt 1 010 stk 5 000 5 050 000 20 252 500 registrert utfra vegbilder 

veinavnskilt 280 stk 1 200 336 000 30 11 200 registrert utfra vegbilder 

bommer 51 stk 45 000 2 295 000 20 114 750 

innkjøp kr 35.000 og montering kr. 

10.000 pr stk 

sluk/ sandfang 673 stk 25 000 16 825 000 40 420 625 registrert 

stikkrenner 690   15 000 10 350 000 50 207 000 estimert 

rekkverk 6 758 lm 1 200 8 109 600 50 162 192 registrert utfra vegbilder 

kantstein 

(granitt) 3 445 lm 1 200 4 134 000 50 82 680 registrert utfra vegbilder 

kantstein 

(betong) 380 lm 1 000 380 000 50 7 600 registrert utfra vegbilder 

parkeringsareal 

(skole) 18 300 m2 180 3 294 000 30 109 800 

antatt all parkering er asfaltert, 150 

kg/m2 

fartsdempere 81 stk 25 000 2 025 000 25 81 000 registrert utfra vegbilder 

pullerter 6 stk 58 000 348 000 15 23 200 registrert 

ferister 5   40 000 200 000 40 5 000 registrert utfra vegbilder 

sum       328 293 321   11 041 634  

 
Fotnote: Samlet vegkapital er beregnet til ca. 328,3 mill kr. Årlig kapitalslit er beregnet til 11,0 mill kr. Det er 

ikke beregnet vegkapital eller kapitalslit knyttet til bruer, vegoverbygning, veggrunn, grøfter og murer. 

Vedlikeholdet av grusdekker er inkludert i årlig vedlikeholdsbehov, se kapittel 6.  



Hovedplan veg 2021-2028, Hustadvika kommune        Side 43 

 

Vedlegg 5: Beregnet forfall 

Samlet beregnet forfall pr 2020 (jmf kap. 8).  
 

  forfall 

Tilstand/ grad av forfall    

Antall, 

lm, m2 registrert/ 

Enhet 

tiltak/ enhetspris 

kostnad 

(kr) 

1 2 3 4 
 

estimert 
   

drift grøfterensk       50 000 150 000 estimert lm Rensk av eksisterende grøft, kr. 100 pr lm 5 000 000 

drift siktrydding       RS   estimert RS 

forbedre siktforhold, 3 års forfall/ vekst, 30 

ukesverk a kr 90.000 2 700 000 

funksjon nye sluk/ sandfang       10   estimert stk etablere 10 nye sluk/ sandfang a kr. 25.000/ stk 250 000 

funksjon nye stikkrenner       10   estimert stk etablere 10 nye stikkrenner kr. 15.000/ stk 150 000 

funksjon nye rekkverk       300   estimert lm 

estimerer behov for 10 nye lenker a 30 lm, 

enhetskostnad lik kr 1200 pr lm 360 000 

vedlikehold sluk       70   estimert stk  

Utskifting av 70 ødelagte slukkummer, 25.000 kr/ 

stk.  1 750 000 

vedlikehold skilt       69 1010 regisrert stk 

fra vegbilder, men legger til grunn  kr. 1000 pr ny 

skiltplate 69 000 

vedlikehold veglys        1742 4289 registrert stk 

3000 kr/ stk. utskifting kvikksølvholdig armatur 

(463 stk HQL og 1279 stk SON)  5 226 000 

vedlikehold rekkverk       35 6758 registrert stk oversikt tilstand etter vegbilder 42 000 

vedlikehold asfaltdekker Kg 9566 2973 1969 653 15161 registrert lm 

dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4, gang og 

sykkelveg 1 475 662 

vedlikehold asfaltdekker Kv 17 140 51 789 33 487 15 240 119 841 registrert lm dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4, vei og gate 53 599 700 

vedlikehold bruer         27 registrert stk Hovedinspeksjon Safecontrol, skadegrad 3 og 4 3 298 000 

  forfall pr 2020                 73 920 362 

 

 

Fotnote: Samlet forfall er estimert til kr. 73,9 mill kr. Dette omfatter registrert tilstand og forfall på vegdekker, men ikke øvrig forsterkningsbehov. Forsterkningsbehovet må 

avdekkes konkret på den enkelte parsell med detaljerte undersøkelser (oppgraving, bæreevnemålinger osv). For bruer er det inkludert estimerte rigg-kostnader. Et eventuelt 

ønske om faste dekker på grusveger er ikke betraktet som et forfalls-element. Dersom faste dekker er ønsket på grusvegene (64 km veg) så vil dette kreve anslagsvis 75-80 

mill kr ekstra. 


