
DELUTREDNING - OU 2016-2019 

Tema/Navn: 
 

Nedgradering av kommunale veger og oversikt over veger og 
ressursbruk. 
 
Relatert til OU-rapport tiltak TDE01-2 og TDE03, og omtalt i kap. 7.1.4.  
 
Kommunestyret 21.6.: 
Det ønskes en vurdering av hvilke kommunale veger som bør graderes 
som private veger, samt en oversikt over de private vegene som 
kommunen har brukt ressurser på. 
 

 

Oppstart: - Avslutning: 1. oktober 2016 

 

Bestilling inkl. 
formål/hensikt: 
 
 
 
 
 
 

Utredningen utføres slik at formannskapet skal ha et godt 
beslutningsgrunnlag, og kunne vurdere om; 

1) Kommunalt vedlikehold/tilskudd til private veger skal avvikles,  
2) Hvilke kommunale veger som bør nedklassifiseres, og 
3) Hvilke veger (strekninger) kommunen har er ressursbruk på. 
4) OBS: Ingen brøytekontrakter sies opp før alle veger er vurdert. 

Det henvises til de regnestykker som ligger i Teknisk sitt foreløpige svar i 
OU-rapporten, kap. 7.1.4. Disse kvalitetssikres og suppleres ev. 
 

 

Ansvarlig: Per Olav 

Deltakere: Økonomi, avd.ledere på TDE 

 Jørn Håvard, Terje K og Arne-Edgar 

  

 

Aktiviteter Frist Ansvarlig Status 

    

    

    

    

    

 

Konklusj
on/ 
Resultat: 
 
 

1. Kommunalt vedlikehold/tilskudd til private veger skal avvikles 
Dette punktet består av to forskjellige utredninger: 
A – Tilskudd til gards- og grendeveger ble vedtatt avviklet i 2016 og dette er 
gjennomført. 
B – Opphør av kommunalt vintervedlikehold private veger er utredet tidligere i 



 
 
 

OU-prosess og kvalitetssikres ved følgende beskrivelse: 
- Kommunal brøyting av private veger basert på 30 brøyteturer pr. år 

utgjør en kostnad på kr. 168300,-. 
- Strøing på disse vegene anslås til kr. 24.000,- 
- Kommunal veg som forlenges med en privat veg hvor brøyting 

gjennomføres, anslått kostnad kr. 26.000,-.   
- Andre vedlikeholdsoppgaver som utføres av kommunalt ansatte, anslått 

kostnad kr. 94500,- 
Totalt utgjør disse anslåtte kostnadene til kr. 313.000,-. 
   

2. Hvilke kommunale veger bør nedklassifiseres 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for nedklassifisering av kommunale 
veger: 
Kommunale veger skal ha en almen nytte og følgende kriterier er lagt til grunn: 

- Kommunalt boligfelt. 
- Offentlig formål. 
- Industriarbeidsplasser med et vist antall arbeidsplasser. 
- Gjennomgående veg, med mulighet for omkjøring. 

 
Følgende kommunale veger foreslås nedklassifisert til privat veg: 
 

Sollivegen 800 meter 

Vestergardsvegen 4800 meter 

Sæterbygda 1100 meter 

Thomlevegen 1000 meter 

Liesvegen 1200 meter 

Esbjuglinna 2600 meter 

Leppdalen 3800 meter 

Kverndalskroken 1200 meter 

Gjeflelinna 800 meter 

Nybakktåje 1800 meter 

Hombsvegen 2300 meter 

Nylinna 1800 meter 

  Sum 23200 meter 
 
Ved en nedklassifisering av disse kommunale vegene vil det ved 30 brøyterunder 
redusere brøytekostnader med kr. 243.000,- og vegvedlikeholdet vil reduseres med en 
anslått kostnad på kr. 284.500,-. 
Total redusert kostnad anslås til kr. 527.000,-. 
 

3. Hvilke veger (strekninger) kommunen har er ressursbruk på 
Spørsmålet tolkes som hvilke private veger gjennomfører kommunen vintervedlikehold 
langs.  
 
 
 
 
 



Det er følgende veger: 
 

Vegnavn/beskrivelse kostnad pr tur 
Lengde/are

al 

Sjakslinna til Snauhaug 1500 3300 

Veståsvegen innenfor kapell og P-plass Vasslien 1000 2000 m2  

Sandmovegen 1410 4600 

Øvrevegen, nedre del + Oddevegen 800 4500 

Nerbygdsvegen (Røstelien + Sanderud) 900 5000 

P- plass Snauhaug brøytes på time ved behov. 
   

 
4. Ingen brøytekontrakter sies opp før alle veger er vurdert 

Teknisk drift og Eiendom vil i 2017 gjennomføre vegvedlikeholdet som tidligere. Det er 
først mulig å iverksette dette fra 2018, slik at grunneiere langs vegene og entreprenører 
Nordre Land kommune har avtale med kan varsles og informeres i god tid for vedtaket 
iverksettes. 
 
 

 

 


