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Sammendrag
Vegplan for perioden 2016 – 2019 vil erstatte Vegplan 2012 – 2015 (vedtatt 18.6.12).
Overhalla kommune har om lag 71 km kommunal kjøreveger, 8,7 km gang- og sykkelveger/fortau,
9 bruer og 39 000 m2 offentlige parkeringsarealer/plasser foran kommunale bygg. Om lag 440
vegbelysningspunkt langs kommunale og fylkeskommunale veger og plasser eies og driftes av
kommunen pr. i dag. I tillegg kommer tekniske anlegg som grøfter, kummer og sluker med tilhørende
ledningsnett, stikkrenner, kulverter, trafikkskilt, rekkverk, forstøtningsmurer med mer, vegbelysning,
leskur og busslommer.
Lengder og arealer på kommunal kjøreveg, og gang- og sykkelveg og plasser er målt ut fra digitalt
kartverk.
Kommunens vegnett kan i hovedsak karakteriseres som generelt god, men det er flere vegstrekninger
som fortsatt har for dårlig standard av ulike årsaker (blant annet overtakelse av private veger og
overføring av fylkesveger, økt trafikkmengde, dårlig bæreevne, klimatiske forhold, etterslep i drift og
vedlikehold).
Gang- og sykkelveg langs fv.434 er valgt tatt inn i kommunens vegplan, da tiltaket sannsynligvis ikke vil
bli prioritert høyt av fylkeskommunen. Kommunen er gitt tillatelse til å gjennomføre tiltaket i egenregi,
men at fylkeskommunen overtar drift og vedlikeholdsansvaret etter etablering.
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Innledning
2.1 Historikk
Vegplan for perioden 2006-2009 ble utarbeidet med bakgrunn i formannskapets vedtak i februar 2005
om hvilke hovedpunkter som skulle tas inn i planen. Det skulle gjennomføres en kartlegging som viste
samlet oversikt over kommunale veger, gangveger og plasser. Situasjonsplan for hver enkelt veg,
oversikt over kommunale bruer og større kulverter, veglengde, antall oppsittere skulle utarbeides.
Spesielle problemstillinger med hensyn på utfartsveg, tømmeruttak, masseuttak etc. Samt kostnader til
vedlikehold sommer/vinter, og en prioritering av investeringsbehov. Vegplan 2006-2009 ble
sluttbehandlet av kommunestyret i juni 2005, med blant annet en vurdering av alternative driftsmåter
(omklassifisering av deler av kommunalt vegnett, kjøp av alle tjenester i forbindelse med vegvedlikehold
og tilskuddsordning til private veger). Det ble imidlertid vedtatt ikke å omklassifisere deler av
kommunalt vegnett til private veger i planperioden, samt at privatisering av sommervedlikehold skulle
fremmes som egen sak i 2006. Tilskuddsordning til private veger ble vedtatt opphørt fra 1.1.2006.
Sommerdrift og vedlikehold har delvis vært utført i egenregi fram til 1.1.2006. Større tiltak har imidlertid
alltid vært utført av private. Som en oppfølging av kommunestyrets vedtak i juni 2005 ble det fremmet
sak for kommunestyret i november 2005, vedrørende privatisering av sommerdrift og vedlikehold av
kommunale veger. Før vedtak ble det innhentet tilbud fra private aktører, og en direkte sammenligning
av tallene viste at en privatisering ble rimeligere enn drift i egenregi (inkl. bemanningsreduksjon av en
ansatt på vegdrift og salg av kommunal traktor, mens kommunal bestillerfunksjon ble opprettholdt). Det
ble vedtatt at sommerdrift og vedlikehold av kommunalt vegnett skulle privatiseres helt fom. 1.6.2006,
og at det skulle inngås kontrakt for en 4-årsperiode (2006-2010). (Kontraktsforlengelse til 1.5.2011.)
Ny anbudsrunde våren 2011 medførte ny kontraktør for perioden 1.5.2011 – 30.4.2016, med opsjon på
å forlenge kontrakten med ett år (30.4.2017). En har valgt å forlenge disse avtalene, og det vil vinteren
2017 bli kjørt en anbudsrunde med den hensikt å få laget en ny avtale for årene 2017 – 2020, med
opsjon på 2021, basert på det grunnlaget vi har arbeidet med de senere år.
Vinterdrift og vedlikehold har alltid vært privatisert (konkurranseutsatt), og har vært utført av lokale
maskinentreprenører og gårdbrukere. Bestillerfunksjonen har alltid vært ivaretatt av kommunen.
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Prioritering av drift og investeringstiltak (tyngre vedlikeholdsoppgaver) har blitt vedtatt fortløpende
og/eller i forbindelse med det årlige budsjett-, og økonomiplanarbeidet – med basis i gjeldende vegplan
2006 – 2009, og 2012 – 2015.

2.2 Formål vegplan 2016-2019
Formålet med vegplanen er å gi en oversikt over dagens standard på vegnett, samt danne et grunnlag
for en prioritering av investeringstiltak i budsjettsammenheng. Som forvalter av kommunalt vegnett
skal brukere av vegen tilbys en framkommelig og trafikksikker veg ut fra den standarden
kommunestyret har vedtatt.
Vegplanen beskriver dagens kommunale vegnett og vegbelysning, samt hvordan og hvilken standard
kommunen har når det gjelder driftsopplegg sommer og vinter.
Punkt 13 – Tiltaksplan investeringer, er oppdelt i henholdsvis 13.1 -kjøreveg, 13.2-gang- og sykkelveg,
13.3- vegbelysning og 13.4- bruer. Foreslåtte tiltak er listet opp i en faglig prioritert rekkefølge under
hvert punkt i tiltaksplanen.
Når det gjelder tiltak som omfatter trafikksikkerhet, så blir disse tiltakene vedtatt og prioritert i
forbindelse med den årlige rullering/revisjon av trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram. Det vil i
mange tilfeller være slik at enkelte veganlegg også har element av trafikksikkerhet i seg. Det er derfor
viktig at både vegplan, trafikksikkerhetsplan og økonomiplanen blir sammenholdt i forbindelse med en
prioritering av tiltak.
Nye veganlegg utenom de som er prioritert i forbindelse med vedtak av vegplan og trafikksikkerhetsplan, og som kommer som en følge av utbygging av boligfelt/områder, bør innlemmes i kommunens
veg liste. Før neste revisjon/rullering av vegplanen bør veg liste oppdateres med tanke på offisielle
vegnavnadresser og underlegges en mer systematisk tilstandsrapport enn det veg listene beskriver pr i
dag. I tillegg bør det vurderes å kategorisere de ulike vegene ut fra hvilken funksjon (bruksegenskaper)
de har, og eventuelt på sikt legge veg dataene inn i en veg database. (Hoved samleveger, samleveger,
adkomstveger og gang- og sykkelveger og fortau). En oppgradering av veg listene med tilhørende
anlegg vil være et godt hjelpemiddel i forbindelse med blant annet vegforvaltningsoppgaver og
trafikksikkerhetstiltak.
Det er valgt å ta inn et eget punkt om universell utforming, da tilgjengelighet gjelder i høy grad
også innenfor samferdselssektoren. Målet for kommunen er i alle sammenhenger er en økt
tilgjengelighet for alle.
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Beskrivelse av kommunalt vegnett
3.1 Organisering og forvaltning
Kommunen har siden 2006 kun hatt en administrativ del knyttet til veg. Alt av vegarbeid (sommer/
vinter) er konkurranseutsatt. Det vil si at kommunen har en bestillerfunksjon og kontrollerende rolle
opp mot kontraktører som forestår drift og vedlikehold, samt nyanlegg av veger, plasser og
vegbelysning. I tillegg har kommunen en forvalterrolle og skal bistå med veiledning og faglig råd til
kommunens innbyggere.

3.2 Omfang av kommunale vegnettet
Overhalla kommune har totalt ca. 71 km kommunal kjøreveg, ca. 8,7 km gang- og sykkelveg/fortau og 9
bruer. I tillegg omfatter vegnettet offentlige parkeringsplasser, øvrige trafikkarealer (plasser)tilknyttet
offentlige bygg og utfartsområder (ikke parkeringsavgift).
Tekniske anlegg som grøfter, kummer og sluker med tilhørende ledningsnett, stikkrenner, kulverter,
trafikkskilt, rekkverk, forstøtningsmurer med mer, samt vegbelysning.

5

Leskur og busslommer er i stor grad knyttet opp mot fylkesvegene, og er i utgangspunktet
fylkeskommunens ansvar. Men kommunen har pr i dag et tilknyttet Namsengata i kommunesenteret.
Det har også blitt oppført nye leskur på Skogmo (1) og på Skage (2) i forbindelse med ny eller omlegging
av gang- og sykkelveger langs fv.17, samt på Øysletta (1) og Bjøra (1).

3.3 Grøntarealer
Arbeid med grøntarealer tilknyttet kommunalt vegnett i sentrumsområder blir i hovedsak utført av
NAMAS (Namdal Arbeidssamvirke), eller av kommunal vaktmestertjeneste. (NAMAS foretar vedlikehold
av parkanlegg busker og plenklipping på de kommunale eiendommene fra Ryggahøgda og oppover)
Administrering og budsjettansvar for grøntområdene/park/møteplasser, er ikke en del av vegbudsjettet.
Vegetasjonsrydding og kantklipp langs kommunal veg er en del av sommerdrift og vedlikeholdskontrakten. (Anbefalt to ganger pr sesong - budsjettavhengig)
Det er mange privat eiendommer som har grøntareal, busker og trær som grenser mot kommunalt
vegnett, det kan noen steder være en utfordring mht. siktforhold. For å få bedret trafikksikkerhet langs
vegene, vil det i den kommende vegplanperioden bli satt et større fokus på dette området. Dette
planlegges gjennomført med målrettet informasjon, samt en henstilling om å rydde/beskjære trær og
busker. Hvis informasjon og henstilling om rydding ikke hjelper, må kommunen selv ta ansvar for å
utføre nødvendig rydding i samråd med grunneier.

3.4 Skilting
Kommunen er skiltmyndighet for kommunale veger og plasser. Trafikkskilt langs kommunale veger
blir behandlet særskilt, eller i forbindelse med den årlige rullering/revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan. Statens vegvesen utøver skiltmyndigheten for fylkeskommunen når det gjelder skilting
langs fylkesveger i kommunen

3.5 Avkjørsler
Kommunen er avkjørselsmyndighet til kommunal veg, mens det er Statens vegvesen på Fylkesveger. Det
er fylkeskommunen som behandler og fatter vedtak i avkjørselssaker til fylkeskommunale veger i
kommunen. Vanligvis blir avkjørselstillatelser vurdert og behandlet i forbindelse med den enkelte
byggesak. Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig veg og privat eiendom, dvs. området fra
vegkanten til tilstøtende privat terreng. Som avkjørsel regnes også tilknytning for fotgjengere.
Avkjørselen må bygges i henhold til kommunens reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og
kommunen. Vegmyndighetene legger en bred sikkerhetsvurdering til grunn. Hvis området ikke er
regulert, eller det ikke er planer for avkjørsel i reguleringsplanen, behandles søknaden etter veglovens
bestemmelser.

3.6 Trafikksikkerhetsplan
Trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram gjennomgås og revideres hvert år. Selv om
trafikksikkerhetsplanen omfatter tiltak som har fokus på trafikksikkerhet, så vil det i enkelte tilfeller
være slik at enkelte tiltak og veganlegg er en kombinasjon av tyngre vedlikehold, nyanlegg (investering)
og trafikksikkerhet. I slike saker vil det nødvendigvis måtte bli en samordning av tiltakene i begge
plandokumentene.

3.7 Kommunikasjon
Måten vi har kommunisert og fått varsler fra innbyggerne de senere årene har i hovedsak vært via
telefon, e-post og personlig oppmøte. For å få bedre kommunikasjon med kommunens innbyggere ble
det for en god stund tilbake opprettet en link til” Gata mi” på kommunens hjemmeside
(http://www.overhalla.kommune.no).
Her kan innbyggerne melde inn blant annet hull i vegbanen, dårlig strøing, manglende vegbelysning og
brøyting med mer. Selv om noen benytter seg av funksjonen, er fortsatt den vanligste
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kommunikasjonen direktekontakt, eller bruk av telefon og e-post. Det er imidlertid ønskelig at «Gata
mi» blir benyttet til denne type henvendelser. For at kommunen skal yte best mulig service til
innbyggerne, så er det viktig å få tidlig kjennskap om forhold som kan skape trafikkfarlige situasjoner. I
denne planperioden vil vi derfor etterstrebe en økt bruk av kommunikasjonsverktøyet “Gata mi” for å få
en mer aktiv dialog med innbyggerne.

3.8 Universell utforming
Ved planlegging og rehabilitering av anlegg, så skal tiltakene vurderes ut fra tilgjengelighetsprinsippet.
Dette kan innebære nedfelling av kantstein, lede linjer, lys (LED), og stigningsforhold.
I tillegg skal tilgjengeligheten vektlegges når vintervedlikeholdsavtalene inngås.

3.9 Vegstandard
Kommunen har ca. 71 km kjøreveg, hvorav ca. 56 km med grusdekke og ca. 15 km med asfaltdekke,
samt ca. 8,7 km gang- og sykkelveger/fortau med henholdsvis 8,2 km med asfaltdekke og
belegningsstein og 0,5 km med grusdekke. Det er kun fortau langs Namsengata som har belegningsstein
(om lag 460 m).
Sommeren 2014 ble det i tråd med lovverk for første gang gjennomført en komplett brukontroll av alle
kommunens 9 bruer. Det er gjort en kartlegging som viser bredde, lengde, spennlengde og bruksklasse
samt vedlikeholdsbehov. Bruene er registrert inn i database for vår kommune. (SINUS.BK.
(www.safecontrol.no))

3.9.1 Status kommunale veger, september 2009:
For en god del år siden (anslagsvis 25 – 40 år), overtok kommunen en del private veger. Noen veger har
i tillegg blitt overført fra fylkesveg til kommunal veg. Standarden på de private vegene kommunen
overtok, var knapt bra nok for datidens trafikkbelastning. Disse vegene ble ikke oppdimensjonerte for
fremtidig trafikkbelastning verken før eller etter kommunal overtakelse. Det er kun utført lettere opp
grusing ved dekkeslitasje (noen korte strekninger er forsterket). Et tverrsnitt av vegene (fysisk
gjennomskåret) viser at det er et bra grussjikt i hjulsporene, men på skuldrene og i midten går leira helt
til toppen av vegbanen. (Grusen og leira/myra bytter plass). Dette kommer til å være status i fremtiden
med dagens vedlikeholdsmidler. All vedlikehold er avhengig av at vegen er fundamentert tilstrekkelig og
bæreevnen økes ikke med dagens vedlikehold, og etterslepet vil øke. I den forbindelse kreves en
utbedring, strekning for strekning.
Det er ikke bare veger med grusdekke som er i dårlig forfatning. Asfalterte veger i boligområdene Skage
Vest, Skageåsen II, Hunn boligfelt og Krabbstumarka ble anlagt for over 30 år siden. Asfalten der er
meget dårlig. Asfalterte veger på Skage industriområde og Øyesvold boligfelt er også veldig dårlig. Slik er
det også med asfaltdekket stedvis i Overhalla sentrum. Levetiden på asfaltdekker er 10 – 15 år, men
mye av asfalten rundt i kommunen har ligget over 30 år.
Delvis snakker vi om behov for full reasfaltering. Utfordringen er at det på mange av disse vegene er
gjort for dårlig grunnarbeid, slik at det ikke er forsvarlig å asfaltere på nytt uten at bæreevnen økes. Ved
utbedring av vegene må i tillegg grøfter, kummer og overvannsledninger utbedres. Kommunen står
overfor store utfordringer når det gjelder veger, utfordringer som ikke må undervurderes.

3.9.2 Status kommunale veger, mai 2012
Med unntak av et forsterket vedlikeholdsarbeid/opprusting på enkelte vegstrekninger, så har ikke
tilstanden på det kommunale vegnettet endret seg vesentlig siden høsten 2009. Den generelle
standarden på grusvegene kan generelt beskrives som middels bra, med de klassiske problemer knyttet
til grusveger. Vegstrekninger med asfaltdekke har en variert standard fra god til dårlig (i hovedsak veger
tilknyttet kommunalt boligfelt).
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3.9.3 Status kommunale veger, november 2015
Statusen på vegnettet er i stor grad den samme som beskrevet i pkt. 3.9.2. Vi har i perioden vært
heldige med noen tørre sommerperioder som er med på å gi mindre sommervedlikeholdsbehov. Men
tilfeller med styrtregn fører til økt graving i vegbane og problemer med grøfter/stikkrenner.
Fortsatt har vegstrekninger med asfaltdekke en variert standard fra god til dårlig (i hovedsak veger
tilknyttet kommunale boligfelt).
Det er et behov for en nærmere kartlegging av det kommunale vegnettet med fokus på rehabilitering.
Få fram kostnader for å få ulike strekninger opp til dagens nivå og bruke dette som grunnlag for en
vurdering av tiltak. Det vil i denne planperioden bli fremmet en politisk sak til et prosjekt der en ønsker
å få finansiert opp innleid kompetanse til å ta denne vurderingen sammen med oss. Ved å legge midler
og innsats i å få utarbeidet et godt arbeidsdokument, så vil dette gi kommunen muligheten til å se
helheten og kommende utgifter i framtidige vegbudsjetter. Sluttproduktet fra et slikt arbeid må lages så
konkret at vi kan bruke det som en vedlikeholdsplan i de kommende årene.

3.9.4 Eksempel på vegvedlikehold som er aktuelt
Opp grusing for å heve standarden på grusvegene. Man ønsker «kuv» på midten for at vann skal renne
av vegbanen og ned i grøft. Dette vil gi større avrenning ut i grøft og mindre graving på hjulspor, kort
sagt rimeligere vedlikehold og bedre veg til innbyggerne.
Opp grusing etterslep:
Antall meter grusveg

55

Bredde på veg snitt
M2 veg

Km

5

M

280 000

M2

Heving av vegdekke med grus

0,15

M

X

280 000

M2

42 000

M3

Sum opp grusing grusveger

185

Kr/pr. m2 grus

X

42 000

M3

7 770 000

Kr

Dette eksemplet viser en opp grusing av hele grusvegnettet. Dette er selvsagt ikke nødvendig, men for å vise
helheten er hele grusvegnettets lengde tatt med.

Vegbane med kuv på vil gi større avrenning ut i grøft og mindre graving på hjulspor. Dette krever
imidlertid at grøfter er rensket.
Grøfterensking:
Antall meter grøft

55 Km

X

1

55 000 M

Grøft rensk

43 Kr. M

X

55 000 M

2 365 000 Kr

Dette eksemplet viser 55 km med grøft, det antas at det er et etterslep på ca. halve grøftlengden og det er derfor i
eksemplet brukt kun 55 km og ikke 110 km som nok er ca. totallengde med grøfter.

Noen partier på grusvegene er av en slik befatning at de trenger «pukkes» opp for å kunne ha et bære
lag som er godt nok for trafikkmengden.
Forsterkning med pukk:
Antall meter forsterkning

4 Km

X

1000

4 000 M

Antall m2

4000 M

X

5 M

20 000 M2

Antall m3

20000 M2

X

0,2 M(+)

4 000 M3

Kostnad pukksetting

4 000 M3

X

200 M2

800 000 Kr

Eksemplet viser 4 km, og det bemerkes at dette bare er et tall uten nærmere vurdering av behovet.

Reelle veg kostnader sommer- og vinter vedlikehold:
Kostnad pr. km veg
Kostnad pr. meter veg

4 Mill

/

71 Km veg

Kr pr. km
56 338 veg
Kr pr. m
56 veg
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1)

Øysletta, Stasjonsvegen

Delt på antall personer (Ca.)

2)

Tetlien

Delt på antall personer (Ca.)

490 M

X

56 Kr pr. meter

27 440 Kr pr. år
Kr pr.
365 person

X

56 Kr pr. meter

84 000 Kr pr. år
Kr pr.
5 600 person

75 Stk.

1500 M
15 Stk.

Eksempel 1 og 2 over viser et anslag på vedlikeholdskostnad mht. budsjett, lengde på veger, og knyttet opp mot
skissert bruk (beboere).

Når vi ser på regnestykkene ovenfor, så vil naturlig nok noen veger i kommunen få stor kostnad pr.
innbygger, dvs. lange strekker med lite trafikk. Alle skal i utgangspunktet ha samme standard på vegen,
men med dagens ressurser blir vi nødt til å vurdere hvilke veger som må prioriteres høyest. Dette med
hensyn til forsterkning og andre preventive tiltak med utgangspunkt i sommervedlikeholdet på de ulike
vegene. Det blir foretatt fortløpende behovsvurderinger ut ifra bruk, innbyggere og standard.

4

Beskrivelse av kommunal vegbelysning
Kommunen har om lag 440 vegbelysningspunkt. Disse ligger primært i tilknytning til kommunale
boligfelt og adkomstveger til disse, samt i sentrumsområdene.
Antallet på 440 omfatter også noen veglys langs fylkeskommunal veg (13 lyspunkt langs fv.401 Øysletta
sentrum, 16 lyspunkt langs fv.434fra kryss fv.17 ved Hunn skole og til og med Hunn boligfelt og 1 -2
lyspunkt ved leskur i kryss inn til Øyesvold boligfelt, 1 lyspunkt ved kryss inn til Ristad, 15 lyspunkt langs
fv.439 Ranem bru, 1 lyspunkt fv.431 (Belgvold/Hammer/Tranmyr) og 13 lyspunkt langs fv.431 fra
Reinbjørkorsen til Trafovegen.
Det er i utgangspunktet vegeier som har ansvar for vegbelysning langs veg og gang- og sykkelveg.
Kommunen har fram til nå hatt ansvar både for drift (strømutgifter) og vedlikehold av disse.
Kommunen og velforeninger har ønsket vegbelysning på enkelte strekninger, og har derfor av ulike
historiske grunner påtatt seg ansvar for utgifter til drift og vedlikehold av disse lyspunktene etter at
disse har blitt oppført av kommunen/velforeninger.
Følgende står i Overhalla kommunens Klima- og miljøplan(2014-2019):
“Ved etablering og rehabilitering av anlegg:
Det skal arbeides systematisk med ENØK i forhold til utendørs belysning:
Det skal generelt tilstrebes behovsstyring og lavenergi
Eksisterende kommunale anlegg skal gjennomgås
*nyanlegg utendørs belysning skal være lavenergi/LED (gatelys, plasser etc.).
*Ved rehabilitering/utskifting av eksisterende anlegg og lyspunkt skal lavenergi/LED anvendes.
*Der kommunen yter støtte (lysløyper/ idrettsanlegg etc.) skal det oppfordres til lavenergi/LED ved
rehabilitering/utskifting.”
Kommunen vedtok å sanere PCB- holdige komponenter (kondensatorer) i lysarmaturer, desember 2007.
Dette etter pålegg fra Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn SFT). I
tillegg til utskifting av komponenter med PCB til Høytrykks natrium damplampe, ble også armaturer
vurdert fortløpende med tanke på utskifting. Det foreligger imidlertid ingen tall som viser hvor mange
armaturer som ble skiftet ut.
Som et ledd i å få ned energiforbruk er styring av vegbelysningen viktig, dette kan gjøres ved tidsstyring.
Enten ved at tidspunkt programmeres inn, og kombinert med en fotocelle som overstyrer etter
tilstedeværende dagslys. Man vil da i de fleste tilfeller få et anlegg som kombinerer lavt energiforbruk
med komfort. Dagslysstyring kan skje ved fotocelle, noe som er vanlig og hensiktsmessig. Å benytte
manuell bryter for tidsstyring vil kreve en tilstedeværelse og anses ikke som hensiktsmessig. Bruk av
bevegelsesdetektor muliggjort med for eksempel LED som tenner umiddelbart og som ikke har redusert
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levetid på grunn av hyppige tenninger, kan også vurderes brukt i tilknytning til parkeringsplasser og
områder foran offentlige bygg.
Vegbelysning i kommunen reguleres pr. i dag med tidsinnstillinger (fast eller verdens ur), samt delvis i
kombinasjon med fotoceller. En ytterligere regulering og kontroll med sentral styring er vurdert til ikke å
få noe ytterligere reduserende effekt på strømforbruket.
Man bør fastsette en kommunal ramme for når gatelysene skal være påslått. Tidspunkt som anbefales
er fra kl. 0600- 2400.
LED- armatur er valgt brukt på de lysanleggene som er oppført i løpet av de siste årene. Dette omfatter
20 lyspunkt langs ny gang- og sykkelveg fra Krabbstu krysset til øvre del av Svarlia boligfelt, 14 lyspunkt
langs adkomstveg til ny barnehage Ranemsletta, Namsengata i Overhalla sentrum, og 11 lyspunkt langs
Kjerkvegen fra X fv.17 til Skage kirke. Ny strekning fra Fuglum og til Bjørnes 2 pkt. ble satt i drift i 2014. I
tillegg ble det etabler 9 pkt. med Led belysing på den ny gang og sykkelveg fra Skage dalen til Skageåsen.
LED (Lys Emitterende Diode), har svært lavt energibehov og lang levetid, opp mot 100.000 t. Med en
driftstid på ca. 4000 h/år, kan levetiden bli over 25 år. Lysutbyttet er i ferd med å bli høyt (100lm/W), og
LED har god mekanisk styrke. Hovedforskjellen på LED og andre aktuelle lyskilder er først og fremst at
levetiden er 4-5 ganger lengre, slik at vedlikeholdskostnadene kan reduseres opptil 80 % ved for
eksempel sanering av kvikksølvbelysning. LED er i dag dyrere i innkjøp enn andre aktuelle lyskilder, men
livssykluskostnadene (LCC) er gunstig på grunn av den lange levetiden.
Enova forvalter pr. 2015 en tilskuddsordning til veglys som er i Enova-programmet «energitiltak i ulike
anlegg». For at støtte kan gis er det i programmet gitt vilkår at prosjekt/tiltak skal bidra med minimum
100.000 kWh spart årlig. I Overhalla er det totale forbruket for lavt til at vi er kvalifisert til et slikt
tilskudd, så dette er noe vi må finansiere på egen hånd uten støtte. Til orientering har snittet av det
totale forbruket knyttet til veglys vært ca. 125 000 kWh de siste ti årene.
Med utgangspunkt i klima og miljøplan vil vi i denne planperioden sette i gang en nærmere vurdering på
en stegvis utskifting av gatelys til led. Vurderingen vil da gå på kartlegging av hvilke lyspunkter det vil
være mest hensiktsmessig å skifte pga. elde og strømforbruk.
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Beskrivelse av driftsopplegg sommer og vinter
5.1. Driftsopplegg sommer
Kontrakt for sommervedlikehold av kommunale veger og plasser ble inngått med ny kontraktør
Glømmen Entreprenør AS fra 26.4.2011. Varighet på kontrakten er 5 år, f.o.m. 1.5.2011 tom. 30.4.2016.
Overhalla Kommune har benyttet seg av opsjonen som var i kontrakten så varigheten er forlenget til
30.04.2017.
For hvert driftsår skal omfanget av kontrakten, med hensyn til budsjett og prisregulering, drøftes i møte
mellom kontraktør og kommunen. Kontraktsmøtene avholdes i april, etter at brøytesesongen er over og
det er kontroll på brøyteregnskapet. Referat fra disse møtene skal benyttes som bilag til hovedkontrakten dette spesifikke året.
Kommunen har satt krav om at kontraktør har erfaring med arbeider innen drift og vedlikehold av veg,
og besitter nødvendige maskiner og utstyr.
I hovedsak omfatter kontrakten rutinemessige driftsoppgaver og vedlikeholdsoppgaver på vegsystemet
med tilhørende installasjoner. Følgende oppgaver inngår i driftsopplegget:
 Drift og vedlikehold av kjøreveger med grusdekke og tilhørende anlegg.
o Her også stikkrenner vinter
 Drift og vedlikehold av kjøreveger med asfalt og tilhørende anlegg.
 Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger med tilhørende anlegg.
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Inspeksjon av vegnettet 1 x pr mnd. med tilstandsrapport på eget skjema. Prioritering av tiltak i
samråd med oppdragsgiver.
Varsling og trafikkavvikling ved spesielle hendelser eller tiltak.
Informasjon til publikum ved behov.
Grov årsplan som viser tidspunkt for gjennomføring av; - Vegdekker (grus og fastdekker), - Grøfter,
Kummer og stikkrenner, - Kantklipp og vegetasjonsrydding, - Kosting av fastdekker.

Årsplan for gjennomføring av hovedaktiviteter:
1. Vegdekker:
april-juni
(Besiktigelse og planlegging for vår og sommer)
2. Kosting:
april/mai
(før 17. mai)
3. Salting:
juni
(Når veger har tørket opp etter våren)
4. Grøfter:
august
(vurderes fortløpende, rensk og rydd før høst/vinter)
5. Kantklipp:
juni/juli
(Vurderes, bør tas før blomstring (unngå spredning av frø))

5.2 Driftsopplegg vinter
Nye kontrakter for vintervedlikehold ble inngått med 6 kontraktører 21.12.2011. Varighet på
kontraktene er 5 år (sesonger), fra og med høsten 2011 til og med våren 2016.
Kontraktene er inngått med følgende parter:
1. Lindsethmo Transport as
2. Barlien Transport as
3. Kværnø Transport as
4. Hans Olav Ranum
5. Arnfinn Berg
6. Myrmo Vestre
Kommunen har forutsatt at kontraktører har kapasitet, erfaring og utstyr som kreves for å få utført
arbeidene i henhold til oppsatte krav. Kontrakten er forlenget til 02.01.2017.
Kommunen kan gi pålegg om endring av arbeidet ut fra følgende forhold:
 Endring i standard på grunn av endret bevilgningsnivå.
 Endret prioritering og endret standard på enkelte drifts- og vedlikeholdsoppgaver hvis unormalt
høyt forbruk har oppstått på grunn av spesielle værforhold eller av andre årsaker.
 Endring av veglengden som omfattes av avtalen (tilgang og avgang).
 Endring av standardklasse (veg kategori, standard for drift og vedlikehold, bruksklasse) for veger
som omfattes av kontrakten.
 Endringer som følge av vedtak fattet på politisk og forvaltningsmessig nivå.
Kontraktørene omfattes av Standard for drift og vedlikehold (håndbok 111) utgitt av Statens vegvesen,
Vegdirektoratet 2002-2010.
Det er stilt krav til dokumentasjon og rapportering av alle utførte oppdrag (egne skjema for brøyting og
strøing), og skal leveres som underlag til faktura hver måned. Utførte inspeksjoner, overvåkning og
arbeid skal dokumenteres i henhold til System for oppfølging av drift og vedlikehold. Rapportering av
materialforbruk og brøytekilometer skal skje månedlig. Det vil 01.01.2017 bli innført bruk av GPS.
Det er i alt 53 forskjellige vegparseller/roder som omfatter kommunale veger, veger i kommunale
boligfelt, adkomstveger til vann- og avløpsanlegg, gang- og sykkelveger/fortau, offentlige
parkeringsplasser i tilknytning til utfartsområder og offentlige bygg, busslommer og snuplasser.
Følgende oppgaver inngår i driftsopplegget:
 Snøbrøyting.
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Snø- og isrydding (herunder snø- og høvling av is, snørydding med hjullaster eller traktor, manuell
rydding i vegkryss etter brøyting, rydding ved leskur, siktforbedring i vegkryss og foran skilt,
rømming av brøytekanter, ut brøyting, utfresing og oppussing etter høvling av vegbanen eller etter
nedskjæring av kanter etc.).
Bort kjøring av snø på spesielle strekninger.
Bort kjøring av snø i sentrumsområder og ved kommunale bygg. Denne snømassen skal deponeres i
samråd med kommunen.
Spesiell snørydding på steder i henhold til liste fra kommunen.
Strøing på veger dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme
opp bakker etc.
Strøing på gang- og sykkelveg, fortau og plasser.

Det er utarbeidet en standard for drift og vedlikehold, jfr. pkt. 12.

5.3 Gjennomgang drift av veger før ny kontraktsperiode
Før ny kontrakt og ny periode skal avgjøres må dagens ordning gjennomgås for en helhetlig vurdering.
Her bør ulike synspunkter vurderes:
 Status på dagens drift, erfaringer positive og negative.
 Sammenheng mellom kontrakt sommer / vinter, kan det her gjøres endringer?
 Helårskontrakt vurderes, med en stor aktør, eller flere små? Det kan være oversiktlig både
økonomisk og logistikkmessig og ha samme aktør på sommer og vintervedlikehold på de ulike
strekningene.
 Budsjetthåndtering i forhold til årstider. Størst usikkerhet er det rundt vintervedlikehold som er
en stor kostnadsdriver.
 Viktigheten av lokalkunnskap? Skal det prioriteres å videreføre som vi gjør nå, med mange
kontrakter fordelt på aktører rundt om i kommunen? (Vintervedlikehold)
 Faktureringsrutiner og oppfølging av ansvar for de ulike leverandørene.
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Økonomi – Statistikk – Framtidsretta ressursbruk
6.1 Regnskapstall for 2012 – 2014 og budsjett 2015 - Kommunale veger og Veg- og gatelys
6.1.1 Kommunale veger:

År
Kr

Regnskap:
2012
5 182 000

2013
6 026 000

2014
4 252 000

2015
5 362 578

Budsjett:
2016
6 097 744

2015
205 669

Budsjett:
2016
235 300

6.1.2 Veg- og gatelys: strøm
År
Kr

Regnskap:
2012
98 000

2013
173 000

2014
136 000
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6.1.3 Sammenlignbare tall med andre kommuner
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal veg og gate inkl. gang- og sykkelveg:
Grong

Høylandet

Overhalla

Kostra gr 01

Landet eks
Oslo

N-T

2004

30604

28171

40057

41155

61848

41353

2005

32472

29885

41757

42346

63204

41685

2006

43660

45846

43214

47561

71003

47842

2007

51415

33963

43042

52642

77329

52332

2008

58434

49423

50718

55080

81176

55884

2009

69906

48000

51352

65756

91781

65958

2010

86264

54821

54554

71305

94434

68931

2011

77642

92679

76795

68379

100326

72937

2012

93698

93929

75096

71587

103659

76810

2013

87130

89448

91329

72166

105380

81726

År

2014
87236
73138
65427
*
*
*Tall for Kostra gr. 01, landet eks Oslo og N-T for 2014 er ikke ferdig og er derfor ikke med

*

Overhalla

2…

Høylandet

2…

2…

2…

2…

2…

2…

2…

Grong

2…

2…

200000
0

2…

Brutto driftsutgifter i kr pr. km
kommunal vei og gate inkl.
gang/sykkelvei

Kostra gr 01

6.2 Normtall
Et nasjonalt normtall for drift og vedlikehold som kan benyttes av kommunene i sin planlegging og
vegforvaltning er ikke gitt. Årsaken er at det er store variasjoner både med hensyn til hvilken
vegstandard de ulike kommunene har vedtatt, samt at det er flere ulike faktorer som blant annet
trafikkmengde (ÅDT), vegbredde, bæreevne, type veg, dekke, kvalitet på tekniske anlegg tilknyttet
vegen og lokale forhold med hensyn til vær og klima som vil påvirke det relative kostnadsnivået i den
enkelte kommune. I tillegg vil prisvariasjoner i markedet til enhver tid også spille inn.
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7. Andre tiltak
7.1 Vegadressering
Kommunen er offisiell adressemyndighet. Vegadressering skal gjennomføres i alle kommuner i henhold
til målsetting i Geodataplan for Nord-Trøndelag.
Vegadressering i Overhalla ble fullført i 2014. Vegnavnskilt for kommunale veger ble satt opp ved
ferdigstillelse. Vegnavnskilt for fylkesvegene settes opp av vegvesenet, men er ikke gjennomført.
Vegadressering medfører oppdatering av kommunens veg lister i tråd med vedtatte vegnavn.
Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av første halvår 2016.

7.2 Tilskudd private veglag
Det er en del private veglag i kommunen, disse kommer med forespørsler om tilskudd for vedlikehold av
veger. Delvis er forespørslene om tilskudd begrunnet i at aktivitet på vegen som kommer innbyggerne i
Overhalla til gode. Dette løses i dag innenfor budsjett til de forespørslene vi innvilger, mange av
forespørslene er godt begrunnet men ofte vil vi på grunn av likebehandlingsprinsipp og begrenset
budsjett måtte gi avslag i slike saker.
Foreslår at det arbeides med forslag til føringer for dette, noe som vil gjøre det enklere å kunne gi
hurtige klare svar på forespørsler.

7.3 Avtaler tilfartsveger til turløyper
Overhalla kommune har avtaler med en del grunneiere om plasser på utfartsområder.
Kommunen har her ansvaret for vedlikehold av plassene på sommer og brøyting av veg og plass på
vinteren. Dette for å kunne støtte opp om å få lagt til rette for mere friluftsaktiviteter.
Men når det gjelder sommervedlikehold på tilfartsvegene er det grunneier som har ansvar for.
Grunneiere har liten interesse for å holde opp standarden på vegene utenom perioder med
tømmertransport. Dette gir dårlig veg inn til P-plasser (dårlig start på en god tur).
Etter at parkeringsavgiften på utfartsplassene ble fjernet i 2014 har vedlikeholdsutgifter for plassene
vært tatt av resterende driftsbudsjett for veg. Det ble i sak 2016/7212 vedtatt at det skal gis støtte til
vedlikehold av tilfartsvegene. Det vil også i kommunens regi bli utført høvling på vår og høst. Støtte til
brøyting og strøing er også en del av denne saken.

8

Beskrivelse av prioriterte tiltak på fylkeskommunale veger
Prioriterte tiltak på fylkeskommunale veger er også tatt inn i handlingsprogrammet til Trafikksikkerhetsplanen. Dette gjelder både for kjøreveg, gang- og sykkelveger og vegbelysning.
Følgende høringsuttalelse til Fylkesvegplan 2014-2017 ble vedtatt av kommunestyret i sak 41/13, den
22.4.2013:
“A. Overhalla kommune påpeker at det ikke anses som en god utvikling at den økonomiske rammen reduseres
fra inneværende periode til ny fylkesvegplan periode 2014 – 2017. Det påpekes spesielt at rammen for
Namdalskommunene utgjør 28 % av den totale investeringsrammen i Nord Trøndelag, mens Namdalen har 52 %
av det totale fylkesvegnettet.
B. Overhalla kommune ber om at følgende tiltak innarbeides i fylkesvegplan 2014 – 2017.
1.
Fv.439 Ranem bru påhengt gangbane (Pkt. 18.2.6)
2.
Fv.17 Utbedring av kurvatur på strekningen Skogmo – Røttesmo (Pkt. 18.1.2)
3.
Fv.760 Utbedring av kurvatur ved Melhus jernbaneundergang (Pkt. 18.1.2)
4.
Fv.17 – Gang- og sykkelveg Øyesvoldkorsen – Barliakorsen.
C. I tillegg vil Overhalla kommune påpeke behovet for omlegging av fv.760 Viesbakkene.
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D. Overhalla kommune slutter seg til Grong kommunes innspill til fylkesvegplanen angående utbedring av
Fylkesveg 760, strekninga Veium-Holandsøya. Dette er en strekning som også er meget viktig for Overhalla og
andre deler av Namdalen (spesielt næringstransport som tømmer og store transporter til/fra Skogmo
Industripark) og som er i en så dårlig forfatning at det trengs snarlig oppgradering.
E. For Overhalla kommune er det viktig å få en løsning for Ranem bru som er framtidsrettet og som
trafikantene vil være tjent med over lengre tid. Ranem Bru fra 1958 er ikke dimensjonert for den stadig økende
trafikkbelastningen, og oppleves i dag som flaskehals, trafikkfarlig for myke trafikanter og lite fremtidsrettet.
Overhalla kommune ber om at fylkeskommunen i samarbeid med Statens Vegvesen gjennomfører utredning av
ny Ranem bru.”

I tillegg ovennevnte prioriterte tiltak i høringsuttalelsen til fylkesvegplanen, er følgende prosjekt tatt inn
som prioriterte tiltak i forbindelse med innspill til Nasjonal Transportplan og Regional vegplan og
Trafikkplanens handlingsprogram (ikke alle tiltak er tatt inn i listen nedfor, fullstendig liste i
handlingsprogrammet til Trafikksikkerhetsplanen):
1. Fv17 Overhalla sentrum – Fullføring av miljøgate
2. Fv401 Møteplasser på Øysletta sentrum og vestover
3. Fv401 “Sørsivegen” – breddeutvidelse og fastdekke
2. Fv17 Gang- og sykkelveg 1.etappe Barliakorsen – Øysvollkorsen
3. Fv17 Gang- og sykkelveg 2.etappe Øysvollkorsen – Skage
4. Fv17 Gang- og sykkelveg 3.etappe Skage - Namsos
5. Fv434 Vegbelysning fra jernbaneovergang på Øysvollen til Gansmo/Moan
6. Fv401 Forlengelse av vegbelysning Øysletta sentrum / Landfallan – Lilleberre
7. Fv434 Vegbelysning Melen
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Veger i Overhalla

10.1

Vegsystemet i kommunen

10.1.1 Fylkes veger
Vegnettet i kommunen består av fylkesveger, kommunale og private veger. Av disse kan Fv17, Fv760 og Fv401
betegnes som hovedvegene i kommunen, og er de som er mest trafikkerte.
I forbindelse med forvaltningsreformen overtok Nord-Trøndelag fylkeskommune ansvaret for det øvrige
riksvegnettet (nye fylkesveger) i fylket fra 1.1.2010. (Rv17 og Rv760 kommer innenfor begrepet nye fylkesveger
og har betegnelsen Fv17 og Fv760)
Kjøreveg
Total lengde (km)
Asfalt/Grus
Vegbelysning: km
innen kommunen:
(km):
(eier: K el. S)
Primære fylkesveger
(tidligere riksveger)
Fv17
30,976
Asfalt
2,63 km (skage) + 5,39 km
(Ranemsletta/Skogmo) (S)
Fv760
19,747
Asfalt
? km Bjørakrysset (S)
Sekundære og øvrige
fylkesveger
Fv401
31,507
Asfalt
0,574 m 13 lyspkt. (Øysletta) (K)
Fv431
6,210
Asfalt
0,300 m 8-9 lyspkt. (X fv17 /
Trafovegen/ Reinbjør) (K)
Fv434
11,076
Asfalt
0,480 17 lyspkt. (x fv17/hunn
boligfelt) + 0,011 m 1-2 lyspkt.
(Leskur X Øysvollen boligfelt) (K)
Fv436
5,097
Grus
(Belgvold/Hammer/Tranmyr)
1 lyspkt. (K)
Fv439
0,447
Asfalt
0,366 m 15 lyspunkt (Ranem bru) (K)
Fv440
0,802
Grus
0 lyspkt. (Litj-Skogmo)
Kommunale veger
Total lengde:
67,57
Asfalt: 13,08
Grus: 54,49
Private veger
Total lengde:
25,15
Grus: 25,10
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10.1.2 Gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelveger langs riksveg og fylkesveg er fylkeskommunen og statens vegvesens ansvar, mens
kommunen har ansvar langs de kommunale vegene.
Gang- og sykkelveger
Total lengde (km):
Asfalt/Grus
Vegbelysning:
langs:
(km):
Fv.17
Asfalt
Ja, delvis
Fv.760
0
Fv.401
0
Fv.431 (x fv17/trafov.)
0,37
Asfalt
Ja
Fv.434 (hunn
0,14
Asfalt
Ja
skole/jernb.)
0
Fv.436
0,20
Asfalt
Ja
Fv.439 (Ranem bru)
0
Fv.440
Kommunale veger
8,70
Asfalt: 8,17
Ja, delvis
Grus: 0,53
Private veger
0

10.2

Veg liste over kommunale veger og plasser

10.2.1 Kommunale kjøreveger (oppdatert i 2016)
Klassifisering av vegene, iht. Vegvesenets retningslinjer
Vegnavn og nummer iht. Ny vegadresser fra 2015. Det er foretatt en gjennomgang av alle kommunalveier i 2016
der det er tildelt nye veg nummer på hver vei.

Oppsittere
*) ikke oppdatert
pr 2012

Bk sommer –
Bk vinter

1,73
1,35

Forsterket
distanse - asfalt

1,73
1,35
0,91
1,70
0,12
0,08
0,40
0,08
0,13
0,09
0,98
0,29
0,13
0, 01
0,1
0,31
0,58
0,21
0,34
0,37
0,20

Forsterket
distanse - grus

Nordalsvegen
Berg
Trafovegen
Grytøya
Louis Kvalstads tun
Elliot Kvalstads tun
Skageåsvegen
Nertun
Åstun
Øvertun
Hunnaåsvegen
Nordreina
Lissmyra
Sørreina
Nordmarka
Nerlia
Langlia
Midtlia
Øverlia
Kjerkvegen
Grovin

Dekke asfalt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25
26

Dekke grus

NAVN

Lengde (km)

Vegnr

BkT8BkT8-

2
3

BkT8BkT10BkT10BkT8BkT8-

2+ hytter

0,91
1,70
0,12
0,08
0,40
0,88
0,13
0,09
0,98
0,29
0,13
0,01
0,1
0,31

BkT10-

BkT80,58
0,21
0,34
0, 37
0,20

BkT8-
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27
28
29
35
36
37
38

Hunnavegen
Kroken
Solvollvegen
Værnbuvegen
Haklivegen
Elvsetvegen
Torvstrøvegen

0,23
0,32
0,30
2,40
2,10
1,30
1,30 +
(264)
2,50
1,65
1,30
1,10
1,70
2,20
0,60

0,13

39
40
41
42
43
44
45

Hallvardmovegen
Langmyrvegen
Blengslivegen
Sørhøyvegen
Tødåsvegen
Barlia
Myrmovegen

46
47
48
49
50
51
55
56
57
58
59
60
61
62

Ristadvegen
Brudalen
Harravegen
Gansmovegen
Øysvollen stasjon
Tetlivegen
Ferjemannsvegen
Snekkarvegen
Korsnesvegen
Hildremsvegen
Haugomvegen
Namsengata og
parkeringsarealer
Mølnvegen
Svenningsvegen

0,62
O,27
0,38
0,10
1,20
0,43

?
0,27
2,00
0,10
1,20

0,29
0,23
0,37
0,25

0,29

0,16
0,36

0,16

63

Svalivegen

3,9

3,3

64

Litl-Amdalvegen

2,65

2,65

65
66
67
68
69
70
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Krabbstuvegen
Skogvegen
Bjørkvegen
Granvegen
Svalifoten
Brannanvegen
Skydalsvegen
Svenningsbrona
Gimlevegen
Øvermovegen
Solemsvegen
Skogmo Vest
Storskogmovegen
Ringvegen
Elgstien
Industrivegen

0,58
0,19
0,15
0,20
0,43

0,10
2,40
2,10
1,30

0,10
0,32
0,20

BkT8BkT8BkT8BkT8BkT8BkT8BkT10-

0,30

1,30
2,50
1,65
1,30
1,10
1,70
1,70
0,60

1,20

BkT8BkT8BkT8BkT8BkT8BkT8BkT8-

0,50

?

10
6
7
4
3
7+skole
4+steinbrud
d

BkT8BkT8BkT8BkT8-

0,43

18
6

0,30

0,10
0,37
0,25

BkT8BkT8BkT10BkT10-

0,36

BkT10BkT10-

0,60

8
7
6

2,00

BkT8-

ca.
45+utfart

BkT80,20

BkT8BkT8-

0,43

0,30
0,07

0,30

4,25
0,13
0,64
0,38
0,31
0,94

4,25

BkT8BkT8-

0,07
0,80
0,13

0,44

0,31
0,50

BkT8BkT8BkT8-

30+utfart

BkT10-
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89
90

Kornsilovegen
Skjørlandsvegen

2,37

1,42

91
92
93
94
95
96
97
98
99

Lysbergsvegen
Risvika
Heglemsvegen
Stasjonsvegen
Brokvassvegen
Grandaunvegen
Klykkjvegen
Steinsvegen
Skistadvegen

1,20
1,17
0,57
0,49
0,53
3,77
1,70
1,50
3,30

1,20
1,17
0,57
0,49
0,53
3,77
1,70
1,50
3,30

SUM

0,95

1,00

0,20

67,57 54,49 13,08 4,50
+ 264

BkT8/
BkT10BkT8BkT8BkT8BkT10BkT8BkT8BkT8BkT8BkT8-

15+
elementfab.
6
10

7+ utfart
10+utfart
5
4
7+komm.dr.
+ landbruk

1,30

10.2.2 Kommunale gang- og sykkelveger (oppdatert 2012)
Vegnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SUM

NAVN
Skage Vest - Skagedalen
Belgvollkrysset - Skage
Industriområde
Svenningmoen – Himo
Sentrum – Krabbstumarka
Hotellvegen
Kv.27 – Krabbstumarka
Hunn skole mot jernbanen
Svalivegen Svenning
Fv.17 – Skageåsen II/
Trollstua barnehage
Skage industriområde
Haugveita
Krabbstukrysset - Svalia
Skagedalen-Skageåsen

lengde (km)
0,35
1,50
0,80
1,50
0,40
0,60
0,10
0,40
0,65

dekke grus
0,13

dekke asfalt
0,22
1,50
0,80
1,50
0,40
0,60
0,10

0,40
0,65

1,50
0,20
0,70

Dårlig asfalt

1,50
0,20
0,70

8,70

0,53

8,17

10.2.3 Kommunale parkeringsplasser og kommunale bygg
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NAVN
Parkeringsplass Solem
Parkeringsplass Berg
Parkeringsplass Ranem kirke
Parkeringsplass ved gml
banken Ranemsletta
OBUS
Gimle
Administrasjonsbygget
Helsesenteret/omsorgsboliger
Ranemsletta barnehage
Brannstasjon / lager
Gml brannstasjon v fv17
Ranem renseanlegg + veg

Areal (m2)
4000
940
2850
330
3500
4500
2700
4400
1240
1300
120
830

dekke grus
4000
940
2850
330

dekke asfalt

3500
4500
2700
4400
1240
120
830
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13
14
15
16
17
18
19

Skogmo renseanlegg
Skage Frivilligsentral (BOA)
Omsorgsboliger på Skage
Hunn skole
Skage barnehage (+Trollstua)
Moamarka barnehage
Øysletta skole +
forsamlingshus
Veg til Øysletta renseanlegg
Rakdalåsen vannbeh.anlegg

20
21
SUM

450
1300
1200
4030
2200
250
2200

450

140 m
250
250
38 590 + 140 m
veg

10.2.4 Kommunale bruer og større kulverter
ID

Bredde

Navn

Føringsbredde

Broens
lengdemål
Total
lengde

Gløymem

17-4401

4,50

70

Bjønnes

17-4402

4,05

35

Skjørland

17-4403

4,05

Kalvtrøa

17-4404

4,00

Ombekk

17-4405

4,00

Lille
Amdal
Svenning

17-4406

Vannebo

Spennlengder
c/c
8+66+6

Dimensjoneringsgrunnlaget
Lastklasse

2/1958

Possisjon,
GPS UTM
Bruksklasse

Akseltrykk

Østlig

Nordlig

Sone

Bk 8

359987

7158643

33

35

Bk10

356994

7157518

33

15,3

15,3

Bk 8

357709

7159026

33

17;9

T8

643199

7157138

32

9,6

9,90+10+8
,0
9,6

T8

641194

7158332

32

4,65

19,55

19,55

T8

642789

7157119

32

17-4407

6,90

7,00

7,00

T8

641619

7155946

32

17-4408

4,10

13,2

7,5 + 5,7

Bk 8

634438

7155953

32

Oppdal

17-4409

4,10

9,7

9,7

Bk 8

640131

7149283

32

Nordal

kulvert

Ø 2,4m

Bk10

Kulvert med en større lysåpning enn 2,5 m betegnes som bru.
Kulvert med maks. 1 m fri åpning betegnes som stikk renne.
Nye regler i forbindelse med lengre tømmertransport og flere akslinger gir noen endringer på klassifisering.
Etter at brukontroll ble gjennomført sommeren i 2014 ble det utarbeidet en kontrollrapport, samt en
kostnadsberegning for utbedringskostnad av etterslep på våre bruer. Det er gjennomgående bra kvalitet på
bruene, men en del mindre etterslep på vedlikehold slik som rengjøring av dekke, bjelker og brukar. I tillegg ble
det poengtert at det var behov for fjerning av vegetasjon som, gress og små trær som sprer seg og gir grobunn
for mose i betong konstruksjonene. Vekster som etableres seg i fuger og sprekker i konstruksjonen tiltrekker seg
fukt som igjen kan føre til at fundamentering sprekker.
Det var ei bru som krevde strakstiltak og dette var Vannebo bru.
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Øvrige bruer:

Svenning bru
Utbedringskostnad kr 260 000

Skjørland bru
Utbedringskostnad kr 25 000

Oppdal bru
Utbedringskostnad kr 315 000

Ombekken bru
Utbedringskostnad kr 360 000

Lille Amdal bru
Utbedringskostnad kr 160 000

Kalvtrøa bru
Utbedringskostnad kr 143 000

Bjørnes bru
Utbedringskostnad kr 125 000

Vannebo bru
Utbedring utført i 2016.

Gløymem bru (ferdig rehabilitert)
Utbedringskostnader kr 0
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11

Standard vintervedlikehold 2015/2018

11.1 Vintervedlikehold og drift av kommunale veger og plasser.
Definisjon på kommunale veger og plasser:
► Veg
► Busslommer med og uten leskur
► Gang- og sykkelveg (gangbane)
► Fortau
► Snuplasser
► Andre plasser (eksempel ved bygg og anlegg)

STANDARD
•
•

ÅDT
0 – 500

•
•
•

•
•

Vegen skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette skal oppnås ved å
redusere mengden snø og is på vegen, samt sikre tilstrekkelig veggrep for trafikantene.
Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til verdiene nedenfor:

Start ved snødybde
Tørr snø (cm)
6

Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes.
Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes.
Ved snøvær om natta skal hele vegnettet være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Utbrøyting til full bredde inkludert
busslommer skal utføres umiddelbart etterpå.
Ved drivsnø settes tiltak i verk når høyden på snøskavler midt på kjørefeltet er 15 cm.
Tiltak settes i verk når snøskavler som kan komme overraskende på en bilfører, strekker seg over mer enn halve
vegen.
Isskraping rekvireres utført av kontraktør for sommervedlikehold, som utfører dette som en del av sin kontrakt
med vegskrape.
Utløsende standard og krav til tidspunkt for utførelse av rydding etter at vegen er ferdig brøytet, er vist i
tabellen nedenfor:

Oppgaver
Snø- og issåle
Maksimal tykkelse:
Fjernes innen:
Rydding i vegkryss innen:
Fjerning av snø for sikt, blant
annet foran skilt, innen:
Siktrydding i kryss innen:

•
•

Våt snø (cm)
4

Ferdig utbrøytet innen
Tørr snø (cm)
Våt snø (cm)
15
12

Tiltakskriterier og tiltakstid
3 cm
3 døgn
1 døgn
1 døgn
3 døgn

Leskurene skal være ryddet før kl. 07.00, eller senest 4 timer etter ferdig gjennombrøyting, eller etter nærmere
instruks.
Issvuller skal fjernes før det kan oppstå fare for trafikantene.
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•

Det skal strøs dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc.
Tiltak iverksettes i henhold til tabell nedenfor:

Generelt

•
•
•
•
•

ÅDT 0 – 500

Punktstrøing
Helstrøing
Start ved:
Fullføres innen:
Start ved:
Fullføres innen:
µ < 0,30
1 time
µ < 0,20
2 timer
µ = friksjonskoeffisient før tiltak iverksettes

Punktstrøing foretas i kurver, bakker, kryss og på rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler.
Det skal ikke forekomme strøing på snøsarr/sørpe.
Gang- og sykkelveg og fortau skal være farbare for fotgjengere og syklister slik at de foretrekker å ferdes
på gang- og sykkelvegen/fortau, fremfor kjørebanen.
Gang- og sykkelveger og fortau skal være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Ved snøfall mellom kl. 06.00 og 22.00,
skal brøyting igangsettes når snødybden er 4 cm.
På gang- og sykkelveger og fortau skal partier med is være strødd innen kl. 06.00, eller etter 2 timer når friksjonen
er mindre enn 0.3.

Kommentarer
•
Hovedmålsetningen for brøyting og strøing er at vegen skal være farbar for biler som er normalt utrustet for
•
•
•
•
•

vinterkjøring. Under vanskelige værforhold må det aksepteres at denne målsetningen i perioder ikke overholdes.
Målsetningen medfører at det kan være nødvendig å ta hensyn til vegens geometri ved praktisering av
standarden. En veg med bratte bakker blir raskere uframkommelig enn en veg på ”flatlandet”.
I tiden mellom kl. 21.00 og 06.00 må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold, enn om dagen.
Fortau/gangbane skal brøytes og strøs minst så godet at fotgjengere ikke velger å gå i vegbanen. Det må
på dagtid være mulig å trille barnevogn på fortau/gangbane.
Kravene til gjennombrøyting referer seg til at vegen er gjennombrøytet i begge retningene på en tofelts veg.
Strøsand skal være knust fjell i fraksjon 4-7 med mer. Saltinnblanding skal begrenses til et minimum og benyttes
bare for å hindre frysing i lager. Sortert grus kan benyttes på hovedvegene.

Utløsende standart for snø – og isrydding
•
Maksimal spordybde skal ikke overstige 5 cm.
•
•

•
•

Spordybden kan måles med ca. 1,5 m rettholt. Rettholten må være så lang at den rekker mellom ryggende på hver
side av sporet.
Tykkelsen på snø- og issåle skal ikke overstige 10 cm. Konsekvensene ved for tykk såle kommer først når sålen
tiner. Nedhøvling av sålen prioriteres derfor lavere enn spor i perioder med stabilt kaldt vær. På ettervinteren bør
såletykkelsen reduseres for å unngå framkommelighetsproblemer når sålen går i oppløsning.
Ved fotgjengeroverganger og i kryss skal ikke snøopplegg hindre sikten slik at det oppstår trafikkfarlige situasjoner.
Foran skilt med trafikksikkerhetsmessig betydning skal det ryddes etter avsluttet brøyting/snøvær, og inne 3 dager
for øvrige skilt.

Utløsende standard for veggrep og friksjon
•
Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker etc., skal det strøs
•
•
•

(friksjonskoeffisient under ca 0,25).
Strøing utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot vegkryss. Det må på forhånd
bestemmes hvilke partier av en vegstrekning som skal strøs.
Fortau/gangbane skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Strøing skal også utføres på
busslommer.
Når friksjonskravene tilsier det, skal punktstrøing være utført innen morgen. Og ettermiddagstrafikken starter,
henholdsvis kl. 06.00 og 15.00.
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Kommentarer
•
All strøing skal alltid avsluttes på et oversiktlig sted sli at trafikkantene i god tid kan se hvor den slutter.
•

Det skal ikke strøs med sand på rette flate strekninger, med mindre vegkryss eller annet gjør strøing
nødvendig.
En friksjonskoeffisient på 0,25 betyr at en bil med hastighet 60 km/t vil kunne stanse på ca. 60 meter.

•

12. KOMMUNIKASJONSLINJER
Ved forhold som omfatter brøyting og strøing på kommunale veger og plasser, kan det tas kontakt via



GataMI på hjemmesiden til Overhalla kommune eller, telefon via sentralbord 74 28 00 00til eller epost til
postmottak@overhalla.kommune.no



I tillegg Johan Grongstad på telefon 41 66 04 83 / Roger Johansen på telefon 415 13 687.



Når det gjelder behov for is-skraping, steaming av stikkrenner og arbeid utover kontraktsfestet arbeid så vil dette
bli rekvirert fra teknisk avdeling.
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13

Tiltaksplan investeringer
Tiltaksplanen omfatter en oversikt over prioriterte investeringstiltak. Det vil si større tiltak som ikke kan
betegnes som årlig vedlikeholdstiltak innenfor vedlikeholdsbudsjettet. Tiltakene er opplistet i prioritert
rekkefølge ut fra en faglig helhetsvurdering av større vedlikeholdstiltak, samt tidligere vedtatte politiske
prioriteringer.

13.1 Veg/plasser – prioritet utover vanlig vedlikehold
Tiltak

Kostnad
inkl. mva.
0,50 mill.
0,85 mill.

Planlagt
ferdigstilt
2017
2017

2,62 mill
1,68 mill.
3.00 mill.

2017
2018
2019

4. Torvstrøvegen, Skage industriområde
5. Skjørlandsvegen. Breddeutvidelse av
kjørebane. Ses i sammenheng med punkt 2
for prioritering av gang og sykkel veg.

3,10 mill.
0,15 mill.

2017
2018

6. Utbedring av krysset
Svalivegen/Krabbstuvegen.
7. Barlia veg, G-S veg og belysning
8. Krabbstumarka boligfelt.

1,00 mill.

2017

4,90 mill.
5,00 mill.

2018
2021

1. Flikk asfalt
2. Parkeringsplass Ranem kirke
3. Himo-Kalvtrøa- Ombekken:
Etappe 1
Etappe 2
Etappe 3

Status/fremdrift

Forprosjekt/
utarbeidelse av
kravspesifikasjon er
igangsatt 2016.

Forprosjekt for å
kartlegge
konsekvensene av
breddeutvidelse.

Utarbeide
kravspesifikasjon i
2020

1. Flikk eksisterende asfalt
Det er mye dårlig asfalt som krever «flikking». Tiltaket er ment slik at man kan peke ut gjentakende
hull/områder og lappe dem.

2. Parkering Ranem kirke
Parkeringsplassen ved Ranem kirke er tenkt oppgradert med asfalt.

3. Himo-Kalvetrøa-Ombekken
Tiltaket er tenkt utført i 2017-2019. Kravspesifikasjon er tenkt utarbeidet i 2016 og etappe 1 er planlagt
gjennomført innen utgangen av 2017.
Strekning 1:
Fra Himoflata til bakketopp Kalvetrøa – 400 m.
(Kostnadsberegnet til ca. 2,62 mill.)
Tiltaket omfatter masseutskifting av eksisterende
vegbane og asfaltering i 2 lag.
Det inngår ikke ny vegbelysning på strekningen.
Strekningen har heller ikke vegbelysning pr i dag.

25

Strekning 2:
Fra bakketopp Kalvetrøa – Fallvegen – 570 m.
(Kostnadsberegnet til ca. 1,68 mill.)
Tiltaket omfatter en oppretting/justering av
eksisterende vegbane og asfaltering 2 lag.
Det inngår ikke ny vegbelysning på strekningen.
Strekningen har heller ikke vegbelysning pr i dag.
Strekning 3:
Fra Fallvegen – Ombekken – 630 m.
(Kostnadsberegnet til ca. 3,0 mill.)
Tiltaket omfatter masseutskifting av eksisterende
vegbane. Avretting av traug som underlag for
fiberduk, og asfaltering i 2 lag.
Det inngår ikke ny vegbelysning på strekningen.
Strekningen har heller ikke vegbelysning pr i dag.

4. Torvstrøvegen, Skage industriområde
Tiltaket er kostnadsberegnet til ca. 3,1 mill.
Strekningen som er kalkulert er fra FV17 og inn til
Bil1 din (ca. 770 meter).
Prosjektet vil innbefatte, fresing, forsterking og ny
asfalt på kjørevei.
På gang og sykkelvei vil asfalten bli frest inn i
topplaget.
Det er tatt med kostander til vegbelysning på
denne strekningen.
Kommunal finansiering ikke vedtatt.

Vegbelysning:
Det er tatt med kostander til vegbelysning på strekningen.
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5. Barlia veg, gang- og sykkelveg, vegbelysning.
Tiltaket er kostnadsberegnet til ca. 4,9
mill.
Kommunal finansiering på 50 % av
kostnadene ble vedtatt 09.02.2015
PS 6/15 på 1,75 mill. dette med forbehold
om innvilget søknad om
trafikksikkerhetsmidler(NTFk). Det ble
imidlertid ikke innvilget tilskudd for 2015
eller 2016.
Det kan være aktuelt å fremme ny søknad
om trafikksikkerhetsmidler i 2017.
Forsterkning av ca. 400 m kommune veg til Klabbdal – strekningen fra kryss v/Fv17 til innkjørsel til
Overhalla Næringsbygg (MNA m.fl.). Tiltaket omfatter en forsterking inkl. breddeutvidelse og asfaltering 2
lag, samt vegbelysning.
Vegbelysning: Tiltaket omfatter 11 nye lysstolper med LED- armatur. Det er ikke vegbelysning på
strekningen pr i dag

6. Skjørlandsvegen (breddeutvidelse)
Kartleggingen er kostnadsberegnet til
0,15 mill. Dette må sees i sammenheng
med kartlegging av gang og sykkelvei på
samme strekning.
Forprosjektet skal for å kartlegge
konsekvensene av breddeutvidelse.
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7. Krabbstumarka boligfelt
Tiltaket er kostnadsberegnet til ca. 5 mill.
Det må foretas en reetablering av bæreevnen på
de fleste veiene.
Oppjustering av grøfter pluss justering av noen
kummer er medberegnet i kalkylene.
Asfaltering av gjenstående veier er tatt med.

Vegbelysning:
Eksisterende vegbelysning. (Eventuelt ombygging til LED, om nødvendig med utskifting)

13.2 Gang- og sykkelveg – prioritet
Nye kommunale gang- og sykkelveger, samt fortau blir vurdert og prioritert i forbindelse med
Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram, som blir rullert/revidert hvert år i november/desember.
Enkelte gang- og sykkelveger / fortau inngår som en del av opprusting av eksisterende kommunal veg,
og vil være en del av et totalt vegprosjekt. (Inkludert i prioriterte prosjekter kjøreveg, jfr. pkt. 7.1)
Planer for nye gang- og sykkelveger langs kommunal veg pr i dag er, og fra kryss Svenningsbrona/fv.17
fram til ny avkjørsel OBUS, langs med vegen til Barlia. I tillegg er det tatt inn i planen å
vurdere/planlegge (forprosjekt) en gang- og sykkelveg fra kryss fv.17 til Overhalla Betongbygg
(Skjørlandsvegen).
En forlengelse av gang- og sykkelvegen langs fv.434 fra planovergang til Hunn boligfelt er valgt tatt inn i
kommunens vegplan, da tiltaket sannsynligvis ikke vil bli prioritert høyt av fylkeskommunen i
forbindelse med kommende revisjon av fylkesvegplan. Kommunen er gitt tillatelse til å gjennomføre
tiltaket i egenregi, men at fylkeskommunen overtar drift og vedlikeholdsansvaret etter etablering.
Det ble søkt om trafikksikkerhetsmidler til Barlia veg, gang- og sykkelveg, vegbelysning og Barlia, og
gang- og sykkelvegen langs fv.434 fra planovergang til Hunn boligfelt Hunn i 2015, men med avslag om
50 % tilskudd for begge disse prosjektene.
I følge kommunens miljø- og klimaplan er det en ambisjon om å prioritere 4 km-soner rundt skolene
med gang- og sykkelveg. Vedtatt målsetting om å bli sykkelkommune nr 1 i Namdalen tilsier behov for
økt prioritering av sykkelveger i kommunen (se egen sak).
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13.2 Gang- og sykkelveg – prioritet utover vanlig vedlikehold
Tiltak:
1. Gang og sykkelveg, vegbelysning fra kryss
Svenningbrona/fv17 frem til ny avkjørsel
OBUS
2. Skjørlandsvegen, planlegging/vurdering av
mulig gang og sykkelveg langs
Skjørlandsvegen.
3. Gang og sykkelvei til Barlia.
4. Gang og sykkelveg fra planovergang
Namsosbanen til avkjørsel Hunn boligfelt
5. Gang og sykkelvei langs Ferjemannsvegen

Kostnad
inkl. mva.
0,40 mill.

Planlagt
ferdigstilt
2017

Status/fremdrift

0,15 mill.

2018

Se
prioritering
5 på vei
1,00 mill.

2018
2018

Kravspesifikasjon i 2017.

1,10 mill.

2021

Sees i sammenheng med
lys.

Forprosjekt for å
kartlegge behov og
konsekvenser i 2017

1. Gang- og sykkelveg (fortau) fra kryss Svenningsbrona/fv.17 fram til ny avkjørsel OBUS, barneskolen, og
ny vegbelysning
Tiltaket er kostnadsberegnet til 0,4 mill.
Ved realisering av tiltaket er det også viktig å
vurdere eksisterende kryss fv.17/Svenningsbrona i
samråd med statens vegvesen.
Tiltaket går ut på å etablere gang og sykkelvei langs
adkomsten mot sør ved ungdomsskolen.

Vegbelysning: Tiltaket omfatter 4 nye lysstolper med LED- armatur. Det er ikke tilstrekkelig vegbelysning på
strekningen pr i dag.

2. Gang- og sykkelveg Barlia
Kommunal finansiering på 50 % av kostnadene
ble vedtatt 09.02.2015
PS 6/15 på 1,75 mill.
dette med forbehold om innvilget søknad om
trafikksikkerhetsmidler(NTFk). Det ble imidlertid
ikke innvilget tilskudd for 2015 eller 2016.
Det kan være aktuelt å fremme ny søknad om
trafikksikkerhetsmidler i 2017.
Dette tiltaket må ses i sammenheng med
opprusting vei til Barlia under prioritering 5 på
vei.
Vegbelysning: Tiltaket omfatter 11 nye lysstolper med LED- armatur. Det er ikke vegbelysning på
strekningen pr i dag
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3. Planlegging/vurdering av mulig gang- og sykkelveg langs Skjørlandsvegen
Planarbeidet er kostnadsberegnet til 0,15 mill. Det
er kostnadsberegnet en like stor sum til planarbeid
for breddeutvidelse av samme vei. Disse to
prosjektene må sees i sammenheng.
Tiltaket går ut på å få utredet mulighet for å etablere
gang- og sykkelveg på den mest trafikkerte
vegstrekningen fra fv.17 og fram til innkjørsel
Overhalla Betongbygg.
Vegbelysning: Det er vegbelysning på strekningen i dag.

4. Gang- og sykkelvegen langs fv.434 fra planovergang til Hunn boligfelt
Tiltaket er kostnadsberegnet til 1 mill.
Tiltaket er i tråd med vedtatt reguleringsplan.
Siden fylket som eier ikke er villige til å prioritere
dette, foreslås det at kommunen hel finansierer
dette prosjektet.
Tiltaket går ut på å forlenge etablere gang og
sykkelvei fram til avkjørsel Hunn boligfelt.

Vegbelysning: Eksisterende vegbelysning på motsatt side av fv.434 vurderes som tilstrekkelig.

13.3 Vegbelysning – prioritet
Vegbelysning langs kommunal-, og fylkeskommunal veg blir prioritert i forbindelse med
Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram, som blir rullert/revidert hvert år i november/desember.
Enkelte vegbelysningsprosjekt/tiltak inngår som en del av opprusting av eksisterende kommunal veg, og
eller gang- og sykkelveg, og vil være en del av et totalt vegprosjekt. (Inkludert i prioriterte prosjekter
kjøreveg, jfr. pkt. 7.1)
Det er ikke planlagt egne vegbelysningstiltak langs kommunal veg pr. november 2015.
Øvrige vegprosjekter hvor vegbelysning inngår er Gang- og sykkelveg (fortau) fra kryss
Svenningsbrona/fv.17 fram til ny avkjørsel OBUS, barneskolen, og Barlia veg, gang- og sykkelveg, og
vegbelysning, er tatt inn
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13.3 Vegbelysning – prioritet utover vanlig vedlikehold
Tiltak
1. Kartlegging av tilstand og behov for
fremtidige prioriteringer.
2. Utskifting av gammel type armaturer etter
en prioritering gjort ut fra tilstandsrapporten.

Uprioriterte tiltak ut fra henvendelser fra publikum.





Korsnesvegen/ferjemannsvegen
Ringvegen
Svalivegen-Svenningbrona
Brannanvegen

Kostnad
inkl. mva.
0,10 mill.

Planlagt
ferdigstilt
2017

0,25 mill.

2018

Kostnad
inkl. mva.
0,54 mill.
0,35 mill.
0,30 mill.
0,35 mill.

Planlagt
ferdigstilt
2021

Status/fremdrift
Fullstendig
tilstandsrapport i 2017.
Størrelsen på dette
tiltaket må fra 2018
justeres til et fast beløp pr
år, ut fra hva
tilstandsrapporten viser.
Status/fremdrift

13.4 Bruer og større kulverter – prioritet
13.4 Bruer og større kulverter – prioritet utover vanlig vedlikehold
Tiltak ifølge brurapport.
1. Kalvtrøa bru

Kostnad
inkl. mva.
0,17 mill.

Planlagt
ferdigstilt
2018

2. Ombekken bru

0,36 mill.

2018

3.
4.
5.
6.
7.
8.

0,27
0,15
0,39
0,21
0,05
0,65

2019
2019
2019
2020
2020
2016

Svenning bru
Bjønnes bru
Oppdal bru
Lille Amdal bru
Skjørland bru
Vannebo bru

mill.
mill.
mill.
mill.
mill.
mill.

Status/fremdrift
Bør tas før oppgradering
av vei.
Bør tas før oppgradering
av vei.

Utført i 2016

13.5 Påbegynte og utførte prosjekter i vegplan 2016-2019
7.5 Prosjekter i gjeldende vegplan
Tiltak

Kostnad
inkl. mva.

Ferdigstillelse
innen.

Status/fremdrift
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1. Asfalt flikk

1,88 mill.

Okt. 2016

2. Vannebo bru
3. Parkering Skage Kirke

0,65 mill.
2,48 mill.

Nov. 2016
Des. 2016

4. Skageåsvegen

2,04 mill.

Aug. 2017

Asfaltering og oppgradering av 8915 m2
veg.
Avvik lukket. Ref. brurapport.
Opparbeiding av ny P-plass pluss
asfaltering av eksisterende plass og vei.
Ferdigstilles sammen med Nye Skage
barnehage.

Utførte tiltak asfalt flikk 2016
Område

Skogmo
Skogmo
Overhalla
Ranemsletta
Ranemsletta
Ranemsletta
Overhalla
Overhalla
Overhalla
Skage
Skage
Skage
Skage
Sum

Veg nr:
KV-086
FV-17
KV-081
GS-062
GS-061
KV-061
GS-065
KV-065
KV-044
KV-016
KV-017
KV-011
KV-003

Vegnavn

Ringvegen
Busskur ved FV 17
Gimlevegen
Svenningvegen
Mølnvegen
Mølnvegen
Krabbstuvegen
Krabbstuvegen
Kryss ved FV 17- Barlia
Nerlia
Langlia
Hunnaåsvegen
Trafovegen

Antall m2
414
4
909
1157
75
1180
414
1738
255
1405
183
365
816
8915 m2

Utført prosjekt på Vannebo bru
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