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Hovedplan vei – dokument 1
1

INNLEDNING
Hver eneste dag året rundt er tusenvis av innbyggere og næringsdrivende
avhengig av at de kan komme raskt, komfortabelt og sikkert rundt i kommunen,
og til og fra arbeidsplassene utenfor kommunen. En velfungerende infrastruktur,
der veier, sykkelruter, fortau og broer binder områdene sammen på kryss og
tvers, er avgjørende for at Asker skal være en dynamisk, attraktiv og funksjonell
kommune. Hovedplan vei har derfor kartlagt hva som skal til for å sikre at
kvaliteten på infrastrukturen understøtter kommunens visjoner og mål for
transportområdet.
Helt konkret er kvaliteten på infrastrukturen avgjørende for om Asker kommune
kan nå de overordnede visjoner og målsetninger i Kommuneplanen, Areal og
transportplan, Klima og energiplan, Strategi for folkehelse, Sykkelstrategi,
Trafikksikkerhetsplan, m.fl.
Visjonene for transport i Asker er at det skal være raskt, enkelt, sunnere,
grønnere å bevege seg rundt i kommunen. Samtidig skal infrastrukturen
understøtte økonomisk vekst og et stigende befolkningstall. Derfor arbeider
Asker kommune for at helsefremmende og miljøvennlige transportformer skal bli
et naturlig førstevalg på flere av dagligreisene. Dette kan bidra til å frigi
kapasitet i et belastet lokalveinett, som kan komme buss- og næringstransport til
gode. For å nå dette målet, kreves det at både den eksisterende og den
kommende infrastruktur er velfungerende og av høy kvalitet. For eksempel er
gode belegg på fortau, på sykkelruter og veier av stor betydning for hvordan
innbyggere og besøkende opplever gå- eller sykkelturen. Komforten må være på
topp hvis Asker skal bli Norges fremste sykkelby.
Veinettet skal ha en kvalitet som ivaretar framkommeligheten for alle
trafikantgrupper i årene framover. Klimaforandringer og økt mengde nedbør
stiller også større krav til grøfterensk og drenering av de kommunale veiene. Det
skal legges til rette for lokal overvannshåndtering. Asker kommune må også
vurdere behovet for å rassikre fjellskjæringer og skråninger inntil veinettet.
Hovedplan vei er et overordnet styringsverktøy for forvaltning, drift, vedlikehold
og utvikling av kommunale trafikkområder i Asker kommune. Hovedplanen skal
angi prioriteringer for en framtidsrettet utvikling. Det er valgt å presentere
hovedplan vei i to deler, et hoveddokument og et faglig utdypende dokument.
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HVORFOR UTARBEIDE HOVEDPLAN VEI
Asker kommune ønsker gjennom hovedplanarbeidet å foreslå konkrete
handlinger og tiltak for å bli bedre på aktuelle utfordringsområder innen vei og
samferdsel.
Det ble i startfasen av hovedplanarbeidet definert 9 utfordringsområder innen
fagområdet. Utfordringsområdene er sett i sammenheng med kommunens
målsetninger og bearbeidet for å konkretisere hvordan tjenestetilbudet til
befolkningen kan bli bedre. Aktuelle tiltak er vurdert ut fra dette.

2.1 UKLARE ANSVARSFORHOLD
Det er flere veiforvaltere; stat, fylke, kommune og private - dette kan være
vanskelig for innbyggerne å forstå. Det kan også være en plan- og driftsmessig
utfordring å få infrastrukturen til å fungere optimalt på tvers av
forvaltningsnivåene.

2.2 BEVARING AV VEIKAPITALEN
Vedlikeholdsetterslepet øker år for år. Den kapitalen som er investert i veinettet
forringes stadig. Hvis denne utviklingen fortsetter, må veiene bygges opp på nytt
til en høyere kostand enn summen av jevnlig vedlikehold. Alternativet er en
opptrapping i den årlige vedlikeholdsinnsatsen som bevarer kapitalen på en
bedre måte.
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2.3 TILGJENGELIGHET FOR ALLE
Tradisjonell veidrift har vært fokusert på biltrafikken og dette gjelder også for
Asker kommune. Moderne veidrift ser alle trafikantgrupper i sammenheng og
fokuserer på et balansert tilbud. Dette krever omstrukturering og endringer i
gjeldende prioriteringer.
Parallelt med hovedplanarbeidet utarbeides det en strategi for innfartsparkering
og tilgjengelighet til kollektivsystemet der det vil bli behov for å sette av
ressurser for å følge opp tiltakene.

2.4 TRAFIKKSIKKERHET
Det har vært gjort et godt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen over flere år med
nullvisjonen som mål. Denne innsatsen må opprettholdes. Det må i tillegg
legges vekt på tiltak som skaper trygghet for trafikanter i alle aldre som ønsker å
ferdes på veiene i kommunen.

2.5 MILJØULEMPER
Det stilles stadig strengere krav til
veiholdere i forhold til
energieffektivisering,
støyskjerming, støvdemping,
avfallshåndtering osv. Asker
kommune vil være i forkant av
kravene og satser på miljøvennlig
transport og veidrift.
Estetikk er en viktig verdi for
innbyggerne. Veiarealene og
veiutstyret gir betydelige bidrag til
helhetsinntrykket i et nærområde.
For eksempel kan luftstrekk for
gatelysanlegg virke skjemmende i
et boligområde.

2.6 UTVIKLING AV
SENTRUMSOMRÅDER
Det planlegges store utbygginger i
sentrumsområdene både i regi av
kommunen og i regi av private
utbyggere. En satsning på mye
aktivitet i sentrum krever et høyere
nivå på materialvalg og en høyere
standard på drift og vedlikehold
enn det som er tilfelle i dag.
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2.7 FÅ FLERE TIL Å SYKLE
Sykkelforbindelsene internt i kommunen, til kollektivknutepunktene og til
arbeidsplasser utenfor kommunen er ikke tilpasset et ønske om en betydelig
høyere sykkelandel. Størstedelen av veinettet i kommunen er i dag bygget ut for
biltrafikken.

2.8 GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING
Belysning er viktig for trygghetsfølelse og framkommelighet i mørke. Veilys er et
stort og ressurskrevende område innen veiforvaltningen. For å følge utviklingen
innen energiøkonomisering og sikre en forsvarlig oppfølging av kommunens
veilysinfrastruktur, vil området måtte gis en større oppmerksomhet enn det har i
dag.

2.9 PRIVATE VELVEIER
Velveier er en betydelig del av det totale veinettet i Asker. Veiene er i
utgangspunktet private, og i en del tilfeller har disse en sentral funksjon i
sammenheng med det offentlige veinettet. Målsetninger og strategier for tiltak
på velveier har vist seg lite gjennomførbare.
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DET KOMMUNALE VEINETTET
Veiområdene utgjør størstedelen av de offentlige arealer i kommunen, og er på
mange måter kommunens ansikt utad. Veiområdet består av elementer som
binder mennesker og målpunkter sammen, og er en grunnleggende forutsetning
for at kommunen kan være dynamisk, attraktiv og funksjonell.
Veiområder, torg og plasser er grunnlaget for kommunens folkeliv og betjener
utallige trafikanter hver eneste dag året rundt. Ledninger og kabler graves ned i
veiene. Dette kombinert med tidens tann fører til slitasje på veier, broer,
sykkelveier og fortau, og et løpende behov for vedlikehold. Men bevilgningene til
vedlikehold har i mange år ikke vært tilstrekkelig til å opprettholde en god
tilstand. Det er derfor blitt et betydelig vedlikeholdsetterslep på veiarealene.
Dette betyr at det ikke lengre kun er behov for et løpende vedlikehold, men i
tillegg behov for en fornyelse og oppgradering for å bringe veinettet opp til en
tidsriktig og velfungerende standard. Dette vil også være avgjørende for å være
rustet for mer ekstremvær. Konsekvenser av flom og ras vil øke i styrke dersom
veiene ikke har god nok overvannshåndtering.

Hovedplan vei gir en oversikt over veiarealene og hvilken tilstand de forskjellige
veielementer er i. Dette gir et innblikk i hvor stort investeringsbehovet er for å
gjenopprette det enkelte element, slik at veiene kan støtte opp om Askers
visjoner og målsetninger. Gjennom beskrivelser og oppstilling av investeringsbehov er formålet at denne planen kan danne grunnlag for de kommende
strategiske beslutninger om fremtidige utbygginger, vedlikehold og driftsnivå på
veiene.
8
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3.1 VEIELEMENTER
Asker kommune har budsjettert med 32 millioner til drift og vedlikehold av
veiene i 2014. Disse midlene skal fordeles på;


FORTAU, PLASSER OG TORG
Fortau langs kommunale veier, samt torg og plasser



GANG- OG SYKKELVEIER
Gang og sykkelveier adskilt fra kjørebaner



KJØREBANER
Kjørebaner på de kommunale veiene



DRENERING
Grøfter, kummer, sluk og stikkledninger som drenerer veiarealene.



BROER, KAIER, MURER OG UNDERGANGER
Større konstruksjoner som regel i tilknytning til veiene



GATEBELYSNING
Belysningen på både kommunale veier og private velveier



TRAFIKKSKILT OG GATEMØBLER
Trafikkveilednings- og serviceutstyr til trafikantene. Skilter, leskur,
sykkelstativer, benker, søppelkasser, veioppmerking med mer
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Budsjettet er dekkende for de mest nødvendige og tradisjonelle driftsoppgavene,
men ikke tilstrekkelig for å opprettholde kapitalen som er investert i veinettet.
Dette fører til et økende vedlikeholdsetterslep og at tilstanden blir dårligere år for
år. Ved dagens budsjettnivå kan heller ikke nye strategier, som for eksempel
mer helsefremmende og miljøvennlig transport, følges opp med en nødvendig
høyere driftsstandard.
Asker kommune foretar en kontinuerlig tilstandsvurdering av veiene. Med
bakgrunn i denne registreringen er vedlikeholdsetterslepet beregnet. Nåværende
tilstand sammen med kunnskapen om sannsynlig utvikling av påviste skader gir
oversikt over forventet tilstandsutvikling. Det er viktig å sette inn tiltak før
skadene blir for omfattende slik at restverdien kan utnyttes ved gjenoppretting
av veistandarden. I Asker kommune har man fram til nå hatt fokus på
veikonstruksjonen og veidekkene, men det vil også være behov for å registrere
alle veielementene (skilt, sluk, stikkrenner, rekkverk, gatemøbler med mer) for å
få en fullstendig oversikt.
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TILTAKSTYPER
I hovedplansammenheng ønsker vi å fremheve alle tiltakstyper som likeverdige
for å oppnå viktige målsetninger i kommunen;





Drift
Vedlikehold
Investeringer
Forvaltning

Ved gjennomgang av overordnede planer kommer det fram betydelige
investeringsbehov innenfor samferdselsområdet.
Kommuneøkonomien skiller mellom drift og investeringer i sine budsjett og
regnskap. Men for å vurdere om midlene blir forvaltet på en god måte er det i
tillegg viktig å ha oversikt over hvor mye som brukes til drift og hvor mye som
brukes til vedlikehold. Disse begrepene brukes ofte om hverandre og forståelsen
kan diskuteres. Vi vil beskrive hvordan tiltakstypene er definert i hovedplanen.
Trafikkområdene er vertskap for kabler og ledninger. Torg og trafikkområder i
sentrum er arena for ulike aktiviteter som en naturlig del av sentrumsaktiviteten.
Dette er eksempler på viktige forvaltningsoppgaver.

4.1 DRIFT
Drift er alle tiltak som inngår i å opprettholde vegens/vegnettets funksjonelle
kvalitet.
Drift kan også defineres som tiltak med hensikt å redusere miljøbelastningen fra
vegen og dens brukere, bedre sikkerheten og opprettholde vegens
fremkommelighet.
En effektiv drift gir en umiddelbar effekt for trafikantene gjennom at veiene for
eksempel blir brøytet og rengjort, men fører ikke til verdibevaring av
veikapitalen.
Eksempler på driftsoppgaver:







Vinterdrift - brøyting og strøing
Renhold – feiing og spyling
Tømming av sandfang og sluk
Energikostnader til gatelys
Mengde- og tilstandsregistrering
Grøfterensk

4.2 VEDLIKEHOLD
Alle tiltak som inngår i å opprettholde vegens/vegnettets/vegutstyrets
strukturelle kvalitet.
Vedlikehold kan også defineres som tiltak med sikte på å opprettholde verdien av
investert veikapital.
12
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Eksempler på vedlikeholdsoppgaver:





Asfaltering
Reparasjoner på bruer og kaier
Oppretting og utskifting av kantstein
Utskifting av defekte gatelysarmaturer

Vedlikehold og bevaring av eksisterende verdier er viktig for en bærekraftig
utvikling der kommunen tar vare på investert kapital.

4.3 INVESTERING
For at en anskaffelse skal regnes som en
investering, må den koste minst kr 100 000,- og
ha en levetid på minst 3 år.
Innenfor vei må det vurderes om anskaffelsen er
en påkostning (og dermed en investering) når
den utvider bruksverdien eller bruksområdet,
kapasiteten eller funksjonaliteten.
Eksempler på investeringer:





Nye veistrekninger eller
utvidelser/oppgradering av eksisterende
strekninger.
Bygging av bruer og underganger
Oppgradering fra kvikksølv til LEDbelysning

4.4 FORVALTNING PLAN OG EIERSKAP
Dette omfatter aktiviteter i veiforvaltningen knyttet til eiendomsledelse og
administrasjon. Saksbehandling i forbindelse med gravearbeider er en
forvaltningsoppgave. Videre omfattes utgifter til ledelse og administrasjon,
eksempelvis administrasjon av leieforhold på torg og uteromsarealer,
administrasjon av fagsystemer, kontraktsoppfølging, internkontroll mv
Eksempler på forvaltningsoppgaver:





Behandling av henvendelser fra publikum
Ajourhold av veiregisteret.
Oppfølging av kontrakt med ekstern leverandør av vintertjenester
Fagutvikling

For å sikre en total kvalitet er det viktig å sette av ressurser og ha
oppmerksomhet rundt kvaliteten på alle disse tiltakstypene.
I prioriteringen av tiltak for å oppnå kommunens målsetninger vil alle
tiltaksområdene bli vurdert.
13
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MÅL OG VISJONER
Asker kommune, Akershus fylkeskommunen og staten har mange overordnede
planer og strategier som har innflytelse på hovedplanarbeidet. De mest sentrale
er Kommuneplanen, Energi og klimaplanen, Folkehelseplanen, areal og
transportplaner, Sykkelstrategi og Trafikksikkerhetsplanen.
I hovedplanarbeidet har alle aktuelle planer blitt gjennomgått med tanke på å
samle de mest sentrale mål og strategier for fagområdet.
De overordnede planene for årene framover beskriver forventninger om betydelige
tiltaksbehov spesielt i form av investeringstiltak.
For at effekten av investeringene skal virke over tid er det viktig å følge opp med
moderne og effektive drift- og vedlikeholdstiltak. Det er for liten forståelse og
fokus på drift og vedlikehold som målrettede tiltak i overordnede planer
Mange av målformuleringene i de overordnede planer er relevant for hovedplan
vei. Planene beskriver satsingsområder som krever endring i fokus - mer
miljøvennlig transport og et tydeligere folkehelseperspektiv.
Etter gjennomgangen av de overordnede planene forholder hovedplan vei seg til
de mest sentrale målsetningene:


Transportsystemet i Asker kommune skal være stedstilpasset, effektivt,
miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig for alle.



Tiltakene og prioriteringene skal bidra til at veksten i persontransport skal
skje med kollektivtransport, gange og sykling. Ved bilbaserte tiltak skal
tilgjengelighet for næringstrafikken prioriteres.



Veiene, gatene og de offentlige uterommene skal ha god driftsstandard
slik at tilbudene opprettholdes og føles attraktive for brukerne.



Trafikkområdene skal vedlikeholdes og forvaltes i et miljøperspektiv, der
veikapitalen ikke skal forringes.



Sentrumsområdene skal utvikles som trygge og sosiale møteplasser.

Hovedplan vei viser ressursbehov som konsekvens av allerede
vedtatte planer i Asker kommune.

Med bakgrunn i målformuleringene og utfordringsområdene har vi valgt å styre
prioriteringene inn mot tre hovedområder.

 Kollektivtransport, gående og syklende
 Miljøfokusert veiforvaltning – verdibevaring
 Sentrumsutvikling
15
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KOLLEKTIVTRANSPORT, GÅENDE OG SYKLENDE

Transportbehovet forventes å øke i takt med antall nye innbyggere i Asker.
Kollektivtransport og tiltak for gående og syklende blir stadig mer aktuelle for å
unngå en raskt voksende bilbasert transport. Oppgradering for sykkel viser seg
dessuten å være blant de mest lønnsomme investeringer man kan gjøre.
Gjennom en aktiv hverdagstransport reduseres risikoen for mange helserelaterte
plager, og samfunnet kan spare betydelige midler ved reduserte behandlings- og
trygdeutgifter.
De siste tre årene har det i snitt vært satt av 40 mill. pr år til investeringer i
tiltak for kollektivtransport, gående og syklende. Midlene har i hovedsak gått til
bygging av fortau langs Otto Blehrs vei på Nesøya.
Dagens drift og vedlikeholdsmidler er ikke øremerket trafikantgrupper og det er
derfor ingen oversikt over hvor stor del av midlene som brukes for hver enkelt
gruppe. Tradisjonelt har mye av midlene vært brukt til bilveiene, mens det de
siste årene har blitt mer fokus på gående og syklende. Vi vil anslå at andelen
som er rette mot kollektivtransport, gående og syklende er på ca. 30 %.

6.1 INVESTERINGER
Det er fortsatt store mangler på et sammenhengende, raskt og komfortabelt
sykkelveinett i Asker. Syklister må få mer plass i trafikkbildet og en høyere
status gjennom oppbygging av en sykkelkultur. Hverdagssyklisten skal få bedre
framkommelighet og det må i større grad en tidligere utvikles separate
sykkelveianlegg for å unngå trafikkfarlige konflikter mellom gående og syklende.
Planlagte og gjennomførte prosjekter fra 15 land viser at sykkelekspressveger
har en positiv effekt for syklistene med hensyn til fremkommelighet, sikkerhet,
trygghet og komfort. Asker kommune ser nå på muligheten for en slik sykkelvei
16
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mellom Heggedal og Asker sentrum, langs Bondivann. Tiltaket vil medvirke til å
få flere til å velge sykkelen fremfor bilen på arbeidsreiser på 5-20 km.
Snarveier og tråkk kan inngå i effektive ferdselsveier for gående og syklende
store deler av året. Dette tilsier at dagens viktigste tråkk og snarveier bør
forbedres der det er mulig og nødvendig. Det kan være behov for å utføre
mindre tilretteleggingstiltak uten at disse blir fullverdige kommunale
veiforbindelser. Dette kan skje i samarbeid med velforeningene.
Den offentlige tilrettelegging for parkering av både biler og sykler vil i årene
framover være tett koblet opp mot satsningen på økt kollektivandel i
storbyområdet. Utbyggingen av parkeringsanlegg, kollektivfelt og annen viktig
infrastruktur vil skje i samarbeid med andre offentlige og private aktører. For å
lykkes i en slik felles satsning må Asker kommune bidra med sin andel.

6.2 DRIFT
Gangveier, fortau og enkelte tråkk må driftes både sommer og vinter slik at de
blir brukt av flere. Helårssyklister får bedre helse og bidrar til mindre bilkø.
Oslo kommune beregnet i 2012 alternative standarder for drift og vedlikehold
der en optimal standard ville koste 10 ganger så mye som dagens standard.
Mange vil ha en barriere mot å sykle vinterstid under våre klimaforhold. For å få
flere til å sykle hele året, må sykkelturen oppleves som forutsigbar og effektiv
også på vinterstid. Det er behov for en vesentlig økning i vinterdriftsbudsjettet
for å tilby sykkelveier som fungerer for vintersykling.
Det gror opp mye vegetasjon langs gang og sykkelveier som snevrer inn veien
og hindrer framkommeligheten. I tillegg hindrer vegetasjonen en effektiv
avrenning fra veiarealene.
Etter vinteren er det behov for å feie hele sykkelveinettet. Strøsand på asfalt kan
føre til trafikkfarlige situasjoner og skade både trafikanter og sykler.
Driftsnivået må i årene framover heves betydelig for at tilbudet til syklistene skal
bli attraktivt.
Etter hvert som det bygges ut parkeringsanlegg for sykler blir det behov for
jevnlig tilsyn og vedlikehold for å sikre optimal kapasitet og kvalitet på
anleggene.

6.3 VEDLIKEHOLD
Asfaltdekkene på gang og sykkelveier har en begrenset levetid. Det oppstår
skader som følge av dreneringsproblemer, vegetasjon som vokser inntil veiene,
uttørring og som følge av gravearbeider. Kravet til jevnhet på disse
asfaltdekkene er større enn for bilveiene og skader kan fort føre til trafikkfarlige
situasjoner for syklistene.
For å sikre god kvalitet på gang- og sykkelveiene må det årlig settes av midler til
reasfaltering og grøfterensk.

17
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6.4 FORVALTNING PLAN OG EIERSKAP
Det er behov for en mengde- og tilstandsregistrering av gang og sykkelveier, for
å få en god oversikt over tiltaksbehovene på kort og på lang sikt.
Viktige tråkk og snarveier kan gi et utvidet tilbud til gående og syklende i
hverdagstransporten. Disse veiforbindelsene må registreres i samarbeid med
vellene og funksjonen som ferdselsåre må vurderes.
For å lykkes med målsetningen om at veksten i persontransporten skal skje
gjennom miljøvennlige transportmidler, vil det også være behov for
informasjonstiltak og holdningsskapende kampanjer.

6.5 RESSURSBEHOV
For å nå målene og skape et attraktivt tilbud for kollektivtransport, gående og
syklende anbefaler vi en økning i ressursbruken som vist i tabellen;
Årlig
gjennomsnittlig
forbruk de
siste 3 år
Investering
Drift
Vedlikehold
Forvaltning

Kr 30
Kr 12
Kr 2
Kr

000
000
000
500

000,000,000,000,-

Årlig behov
2015 - 2024

Kr 31
Kr 16
Kr 4
Kr

450
950
400
690

Årlig økning fra
dagens nivå

000,000,000,000,-

Kr 1
Kr 4
Kr 2
Kr

450
950
400
190

000,000,000,000,-

Kr 8 990 000,Økningen gir rom for gjennomføring av følgende tiltak:
Investeringstiltak
Sykkelparkering sentrum
Sykkelparkering Asker stasjon
Rehabilitering GS vei
Vedlikeholdstiltak
Reasfaltering GS-vei
Grøfterensk GS-vei
Driftstiltak
Rydde sykler 2 ganger i året
Vårfeiing GS-vei x 2
Vinterdrift gang- og sykkelveinett, egne midler. Årlig kostnad.
Forvaltningstiltak
Holdningsskapende tiltak/kampanjer og kommunikasjon
Registrering tilstand gang- og sykkelvei
Registrering snarveier
Tilskudd snarveier

Kostnad
Kr 150 000,Kr 100 000,Kr 1 200 000,Kr 1 200 000,Kr 1 200 000,Kr 50 000,Kr 400 000,Kr 4 500 000,Kr
Kr
Kr
Kr

50
40
50
50

000,000,000,000,-
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7

MILJØFOKUSERT VEIFORVALTNING - VERDIBEVARING

Av midlene som settes av til drift og vedlikehold av veiene er det kun ¼ del (kr
11 mill.) som brukes til verdibevarende vedlikehold, mens ¾ (kr 32 mill.) går til
trafikantrettet drift og forvaltning. Av dette gis i overkant av kr 1 mill. som
tilskudd til private velveier.

DRIFT
VEDLIKEHOLD

Kapitalen som er investert i veinettet må forvaltes slik at levetiden utnyttes
optimalt. Hvis vedlikeholdet utelates eller standarden på vedlikeholdet er for lav,
vil veiene brytes ned mye raskere enn nødvendig. Det behov for å investere i
nye materialer og veiutstyr mye tidligere en den opprinnelige levetiden skulle
tilsi. Et systematisk og godt vedlikehold forlenger levetiden og utnytter
ressursene på en god måte. En slik tankegang er viktig for å sikre en
miljøfokusert kapitalforvaltning der bærekraftig utvikling er i fokus.
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For lite forståelse for viktigheten av vedlikehold og for lite midler har ført til et
etterslep på veinettet som er kostnadsberegnet til ca. 40 millioner.
En endret værsituasjon med store nedbørsmengder har ført til at veiområdene er
mer rasutsatt enn tidligere. Overvannssystemene får en større belastning enn
det de er dimensjonert for. Manglende vedlikehold reduserer kapasiteten
ytterligere. For å kunne håndtere store nedbørsmengder, må det gjøres tiltak
som kvisting, grøfterensk, hyppigere tømming av sandfang og rehabilitering av
stikkrenner. Dette medfører økte kostnader både i form av investeringer,
vedlikehold og drift.

7.1 INVESTERINGER
Asker kommune har skiftet ut store deler av veibelysningen til energieffektiv
LED-belysning. Nye forvaltningsrutiner der det legges opp til konkurranseutsatt
drift og vedlikehold av veilysanlegg krever kommunal utbygging av måle- og
styringssystemer.
Gamle gatelysmaster i tre har en begrenset levetid og må skiftes ut de
kommende årene.
Det bør settes av midler til å heve den estetiske kvaliteten i boligområder ved å
bidra til at luftstrekk blir ombygget til jordkabelanlegg. Vi anbefaler at slike
ombygginger skjer samtidig med fornyelse av vann og avløpsanleggene, samt
kabeletatenes egne omlegginger.
Tilstandsregistreringer har vist at det er behov for å oppgradere store deler av
veinettet med nytt asfaltdekke. I noen tilfeller vil skadene være så store at det
er behov for en omfattende ombygging, mens det i andre tilfeller kun er behov
for vedlikehold. Etterslepet totalt er beregnet til kr 40 mill.
Store betongkonstruksjoner som broer, kaier og underganger har også forfalt og
registreringer viser et etterslep på kr 20 mill. Svikt i disse konstruksjonene kan
være farlige. Vi kjenner tilfeller fra andre kommuner der brukonstruksjoner har
brutt sammen. Kommuner har blitt nødt til å stenge viktige veiforbindelser på
grunn av manglende vedlikehold på bruene. Det er derfor viktig å sette av midler
for å innhente etterslepet og etablere rutiner for rutinemessig vedlikehold.

7.2 DRIFT
Vanninntrenging er den viktigste skadeårsaken på veiene. Det er derfor viktig at
veidekkene er tette og at dreneringen virker slik at vannet ledes vekk fra veiene.
Vi anbefaler derfor at sluk og sandfang tømmes minimum hvert 5. år.
Vekstforholdene langs veiene er gode. Busker og kratt vokser fort og det er
derfor behov for en betydelig innsats for å rydde og forebygge tilgroing. Dersom
dette ikke blir klippet og ryddet vil det skade veiene, det hindrer at vannet
renner vekk fra veiene og ikke minst er det sikthindrende og utgjør dermed en
fare for trafikkulykker.
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Rekkverk og andre sikkerhetsmessige konstruksjoner må driftes slik at de til en
hver tid opprettholder sin tiltenkte funksjon.

7.3 VEDLIKEHOLD
Halvparten av innsatsen for å innhente vedlikeholdsetterslepet på veidekker,
konstruksjoner og veilys kan skje gjennom vedlikeholdstiltak. Dette gjelder der
forfallet er mindre omfattende slik at det ikke er behov for en total renovering.

7.4 FORVALTNING, PLAN OG EIERSKAP
Veibelysning er kostnadskrevende både i forhold til investeringer, drift og
vedlikehold. De siste årene er det i gjennomsnitt investert for kr 12 mill. og kr
4,5 mill. er brukt på drift og vedlikehold. For å sikre at midlene forvaltes på en
god måte kreves det ressurser til planlegging og oppfølging av kontrakter. For å
være en god bestiller må kommunen ha nødvendig kompetanse innen dette
fagområdet.
For å kunne utvikle et framtidsrettet forvaltnings-, drift- og vedlikeholdssystem
ønsker kommunen å registrere veiene og alle tilhørende veielementer. Noe er
allerede registrert, men en hel del mangler. Tanken er å registrere alt både
mengder og tilstand med påfølgende rutiner for ajourhold.
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7.5 RESSURSBEHOV
For å fortsette satsningen på miljøvennlig veidrift, innhente etterslep og
forebygge skadeutvikling anbefales at det settes av følgende ressurser:

Årlig
gjennomsnittlig
forbruk de
siste 3 år
Investering
Drift
Vedlikehold
Forvaltning

Kr 12
Kr 19
Kr 8
Kr 1

000
000
000
750

000,000,000,000,-

Årlig behov
2015 - 2024

Kr 24
Kr 24
Kr 20
Kr 2

700
175
090
750

000,000,000,000,-

Årlig økning fra
dagens nivå

Kr 12
Kr 5
Kr 12
Kr 1

700
175
090
000

000,000,000,000,-

Kr 30 465 000,-

Økningen gir rom for gjennomføring av følgende tiltak:
Investeringstiltak
Måling av veilys
Ombygging tennpunkt
Luftstrekk bakke til jord i forbindelse med VA prosjekt
Skifte råtne veilysmaster
Vedlikehold bruer
Rehabilitering veier pga. etterslep, årlig i 5 år
Vedlikeholdstiltak
Vedlikehold veilysmaster
Vedlikehold bruer
Reasfaltering veier pga. etterslep, årlig i 5 år
Reasfaltering, årilg for å unngå nytt etterslep
Driftstiltak
Grøfterensk 1/10 av veinettet
Brorekkverk høytrykksspyling og maling
Sandfangtømming 2500 stk. sandfang
Kantklipp/gressklipp
Krattrydding langs vei
Forvaltningstiltak
Ressursperson – kompetanse veilys
Rutiner for råtekontroll
Inspeksjon bruer
Ajourhold veiregister
Geologiske undersøkelser

Kostnad
Kr 3 500
Kr 200
Kr 2 500
Kr 100
Kr 400
Kr 6 000

000,000,000,000,000,000,-

Kr 50
Kr 40
Kr 6 000
Kr 6 000

000,000,000,000,-

Kr 1
Kr
Kr 1
Kr
Kr 1

800
100
500
650
125

000,000,000,000,000,-

Kr 750
Kr 60
Kr 40
Kr 100
Kr 50

000,000,000,000,000,-

22

ASKER KOMMUNE HOVEDPLAN VEI 2015 - 2024

23

ASKER KOMMUNE HOVEDPLAN VEI 2015 - 2024

8

SENTRUMSUTVIKLING

Overordnede planer skisserer en høyere standard på trafikk og torgarealene i de
definerte sentrumsområdene i Asker kommune. De siste årene har det vært
investert ca. kr 15 mill. årlig i sentrumstiltak der Askerdammen har vært det
desidert største enkelttiltak.
I overordnede planer skisseres det videre utvikling av Asker sentrum og
forsterking av lokalsentrene i Heggedal, Holmen og Dikemark.
Sentrumsområdene utvikles med høyere standard på materialvalg, samt mer
møblering og utsmykking enn i øvrige områder. Dette fører til en forventning om
en tilsvarende høyre standard på drift og vedlikehold når utbyggingene er ferdig.
Fra driftsbudsjettet har det vært øremerkede midler årlig på ca. kr 1 mill. til
midlertidige tiltak på Asker torg. Dette har blant annet vært brukt til islegging av
torget om vinteren og til sommeraktiviteter.

8.1 INVESTERINGER
Asker kommune planlegger investeringstiltak i Asker sentrum og i lokalsentrene.
I en moderne sentrumsutvikling vil gatene, torgene og byrommene i stor grad
være trafikkarealer der natursteinsdekker vil være dominerende. Det blir viktig å
velge løsninger som kan driftes effektiv og robuste materialer med lang levetid.
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8.2 DRIFT
For at sentrumsområdene skal være attraktive må områdene der folk ferdes
oppfattes som tiltalende og holdes rene. Skjemmende tagging på offentlige
områder bør fjernes så fort som mulig.
Tilgjengelighet er viktig og det må også legges vekt på trygge forhold for alle
som skal bevege seg til arbeidsplasser, forretninger, spisesteder, kulturtilbud og
andre servicetilbud som er lokalisert i sentrumsområdene.
Det betyr at belysningen må virke og vinterdriftsnivået må forsterkes.
I sentrumsområdene er det etablert et godt samarbeid mellom kommunen og
handelsstanden i Asker sentrum gjennom bl.a. drift av gatevarme om vinteren.
Samarbeidet må videreutvikles i årene framover for å oppnå et godt tilbud til
besøkende i alle sentrumsområdene.

8.3 VEDLIKEHOLD
Sykkelstativer, benker og søppelkasser er mer utsatt for hærverk i
sentrumsområdene enn ellers. Det er derfor behov for mer utskifting og
reparasjoner enn ellers.

8.4 FORVALTNING PLAN OG EIERSKAP
Det tilrettelegges allerede for aktiviteter på torg og uterom. En videre satsning
på sentrumsområdene vil på sikt kunne medføre et utvidet behov for
administrativ tilrettelegging og oppfølging. Dette er ikke innarbeidet i forventet
ressursbehov fra 2015.
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8.5 RESSURSBEHOV
For å følge opp målsetningene om utvikling av sentrumsområdene i Asker
foreslås følgende:

Årlig
gjennomsnittlig
forbruk de
siste 3 år
Investering
Drift
Vedlikehold
Forvaltning

Kr 15
Kr 1
Kr 1
Kr

000
000
000
250

000,000,000,000,-

Årlig behov
2015 - 2024

Kr 15
Kr 3
Kr 1
Kr

000
500
000
250

000,000,000,000,-

Årlig økning fra
dagens nivå

Kr 0,Kr 2 500 000,Kr 0,Kr 0,Kr 2 500 000,-

Økningen gir rom for gjennomføring av følgende tiltak:
Driftstiltak
Økt budsjett for drift av sentrumsarealer (inkludert økning
Heggedal, Holmen)
Renhold Asker sentrum - ekstrabevilling renhold hver dag
april, mai, juni, juli, august, september
Fjerning av tagging

Kr 2 000 000,-

Kr 300 000,Kr 200 000,-
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9

OPPSUMMERING
Hovedplan vei anbefaler en betydelig økning i budsjettet for vei og samferdselsområdet i årene som kommer.
Bakgrunnen for dette er Askers kommunes allerede vedtatte planer og strategier
oppsummert i tre hovedsatsningsområdene:
1. Kollektivtransport gående og syklende
2. Miljøfokusert veiforvaltning – verdibevaring
3. Sentrumsutvikling
Investeringene innen disse områdene har variert de siste årene men har i snitt
vært på ca. kr 57 000 000,Til drift, vedlikehold og forvaltning har det årlig vært forbrukt ca. kr 45 500 000,-.
Følgende budsjett foreslås for årene framover:
2015 - 2024
Investeringer
Drift
Vedlikehold
Forvaltning
SUM

Koll Gående Sykle

Miljø veiforvaltning

Kr 31 450 000,Kr 16 950 000,Kr 4 400 000,Kr 690 000,kr 53 490 000,00

Kr 24 700 000,Kr 24 175 000,Kr 20 090 000,Kr 2 750 000,kr 71 715 000,00

Sentrum
Kr 15 000 000,Kr 3 500 000,Kr 1 000 000,Kr 250 000,kr 19 750 000,00

SUM
kr 71 150 000,00
kr 44 625 000,00
kr 25 490 000,00
kr 3 690 000,00
kr 144 955 000,00

Effekten av denne økningen:



en tydelig oppfølging av en overordnet satsning på helsefremmende og
miljøvennlige transportformer.
balansert forhold mellom drift og vedlikehold som på sikt reduserer
vedlikeholdsetterslepet.

Det kan forventes en nedtrapping av behovet etterhvert som etterslepet
innhentes. Samtidig kan det forventes en økning i drifts og vedlikeholdsutgiftene
som følge av en offensiv satsningen på sentrumsområdene.
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