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FORORD 

Hovedplan veg (2021-2024) er utarbeidet av Veiteknisk Institutt i samarbeid med en 
arbeidsgruppe fra teknisk enhet, Haugesund kommune. Planarbeidet startet i 2019 og legges 
frem til endelig politisk behandling i løpet av våren 2021.  

Hovedplanen dokumenterer det samlede drifts-, vedlikeholds- og investeringsbehovet over 
tid for å opprettholde en akseptabel vegstandard på det eksisterende kommunale vegnettet. 
Intensjonen med Hovedplan veg å gjøre vegnettet og dets fremtidige behov for ressurser 
forutsigbart overfor både politikere og kommuneadministrasjonen. Planen angir også 
omfanget av forfall på kommunens veginfrastruktur og nødvendig investeringsbehov for å 
hente inn dette.  

Planen dokumenterer budsjetterte midler til det eksisterende vegnettet over tid har vært 
mangelfulle i forhold til det faktiske behovet. Både det årlige driftsbudsjettet og 
investeringsmidler må øke om kommunen skal klare å tilby ønsket vegstandard.  

Denne hovedplanen er ikke noen utviklingsplan da den fokuserer på status i det eksisterende 
vegnettet og dets behov. Planen inkluderer derfor ikke ressursbehov til utvidelser av det 
kommunale vegnettet, fremtidig befolkningsvekst, endret vegstandard eller endret miljøprofil, 
ei heller trafikksikkerhet. Slike budsjettbehov vil påløpe i tillegg til de fremsatte behovene i 
denne hovedplanen. Trafikksikkerhet håndteres av et eget fagforum med en egen 
trafikksikkerhetsplan. 

Arbeidsgruppen har bestått av:  

- Torgeir Haugen (tidligere seksjonsleder veg og park) 
- Lars Steinsvik (seksjonsleder veg og park) 
- Kjetil Lindanger (avdelingsleder veg) 
- Torbjørn Munkejord Pedersen (seksjonsleder plan og utbygging) 
- Paul Senstad (seniorrådgiver, Veiteknisk institutt) 

 

 

Haugesund kommune, 29.januar 2021  
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SAMMENDRAG 

Det samlede kommunale vegnettet i Haugesund er 260 km, hvor 204 km er kjøreveg og 56 
km er gang- og sykkelveg. Veginfrastrukturens verdi (vegkapital) i Haugesund kommune er 
beregnet til 794 millioner kroner (se vedlegg 4). Budsjettmidler til vegformål skal sikre en 
forsvarlig forvaltning av denne kapitalen. Dette gjøres ved å kompensere for kapitalslit, 
nødvendig vedlikehold og drift. Alternativet er at investert vegkapital går tapt, også kalt forfall. 
Slitasjen blir da så stor at konstruksjonen eller vegobjektet ikke kan vedlikeholdes, men må 
skiftes ut før sin forventede levetid. Terminologibruken og hvordan de ulike begrepene 
påvirker hverandre vil bli nærmere omtalt i hovedplanens første kapittel.  

Haugesund kommune må selv fastsette sin lokale vegstandard, ta ansvar for dette samt 
bevilge midler til vegnettet over kommunens ordinære budsjetter. Det finnes ingen andre 
inntektskilder eller overføringer til det kommunale vegnettet, i motsetning til for eksempel 
vann- og avløp og renovasjon.  

 

De økonomiske rammene mellom 2015 og 2020 svarer ikke til vegnettets faktiske behov (se 
figur 1), og vegnettet har allerede har et betydelig forfall. Konsekvensen er økt forfall og 
høyere driftskostnader.  

Figur 1. Drifts- og investeringsbudsjett i perioden 2015 til 2021. Rød skygge illustrerer 
vegplanens årlige beregnede behov (2020-nivå) og representerer således forfallspotensialet i 
differansen mellom faktiske budsjettmidler og beregnet behov (40,5 mill.).  

For å opprettholde en akseptabel vegstandard over tid er det behov for å øke de 
økonomiske rammene til drift, vedlikehold og re-investering av det kommunale 
vegnettet. Vegnettet har et dokumentert årlig behov lik:  

 Drift: 11,8 millioner 
 Vedlikehold: 12,0 millioner  

 Investering: 16,7 millioner  

Det samlede behovet på 40,5 millioner årlig omfatter ikke trafikksikkerhetstiltak, 
standardheving eller fremtidig utbygging.  
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Det er et klart forfall knyttet til vegdekker, veglys, drenssystem, samt skjøtsel på og langs 
vegnettet. Forfallet pr 2020 er registrert og kostnadsberegnet til 96,6 millioner kr. Forfallet 
inkluderer også behov for flere sluk, stikkrenner og rekkverk. Kommunen har startet 
overgang til LED-belysning, utfasing av resterende kvikksølvholdige lamper og vurdert 
mulighet for dimming av det enkelte lyspunkt. I det beregnede forfallet er gjenstående 
oppgraderingsbehov inkludert.  

 

Kommunen ønsker gjennom aktiv bruk av hovedplan veg og årlige handlingsplaner å 
synliggjøre hvordan budsjettene anvendes. Målet er å tilby ønsket vegstandard uten forfall. 
For å oppnå dette er det behov for en målrettet, langsiktig og politisk forankret prioritering av 
vegnettet. 

 

Budsjettbevilgninger til veg i Haugesund kommune er fordelt som drifts- og 
investeringsmidler. Ettersom det ikke bevilges øremerkede vedlikeholdsmidler har 
kommunen fordelt driftsbevilgninger på prioriterte drifts- og vedlikeholdsoppgaver.   

 
Budsjett 2021 sammenlignet mot vegplanens beregnede årlige behov 

Årlig gjennomsnittlig bevilgning over det ordinære driftsbudsjettet i perioden 2015 - 
2021 har vært 13,25 mill. kr. Gjennomsnittlige investeringsbevilgninger har vært  
7,25 mill. kr årlig i samme periode. Samlet utgjør dette halvparten av det 
beregnede behovet for å kunne tilby og opprettholde et vegnett med akseptabel 
tilstand (se figur 1).  
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1. RAMMEVERK 

 

 

Figur 2: Kommunale vegstrekninger i Haugesund kommune merket med blå strek. 
Illustrasjon: Veiteknisk institutt og NVDB 



 

Hovedplan veg 2021-2024, Haugesund kommune  7 

Styringsdokument 

Haugesund kommune ønsker å gjøre ’Hovedplan 
veg 2021-2024’ til et levende dokument der 
fremtidige budsjetter og iverksatte tiltak blir 
dokumentert iht. vedtatte politiske og vegfaglige 
prioriteringer.  

Vegnettet er ikke statisk, og endres over tid. Dette 
gjelder så vel utbygginger og utvidelser av 
vegnettet, oppsett av nye vegobjekter, forringelse av 
vegkvalitet som følge av elde og bruk samt politiske 
vedtak om tiltak og bevilgningsnivå. Grunnlaget for 
hovedplanen må derfor over tid oppdateres. Dette 
kan gjøres rasjonelt da det meste av det 
kommunale vegnettet er registrert og lagret i 
nasjonal vegdatabank (NVDB). 

Hovedplan veg 2021-2024 må sees i sammenheng 
med øvrige rammevilkår og ambisjoner relatert til 
kommunal veg og bestemmelser, bl.a.: 

 Plan og bygningsloven 
 Kommuneplan 2005-2020 (Bestemmelser 

og retningslinjer samt Planbeskrivelse) og 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2030 

 Prosjekt Sykkelbyen Haugesund – Karmøy 
 Reguleringsplaner – definerer arealer til 

offentlig veger og gater, gang- og 
sykkelveger, parkeringsareal og annet 
vegareal 

 Vegnorm (under utarbeidelse) 
 Kommunedelplan overvann (under 

utarbeidelse) 
 Formingsveileder for Haugesund sentrum 

(under utarbeidelse) 
 Trafikksikringsplan Haugesund kommune 

2017-2021 
 Retningslinjer for graving / arbeider i 

kommunale arealer i Haugesund 
kommune.  

 Lover og forskrifter – vegloven, 
vegtrafikkloven, skiltforskriften, forskrift om 
universell utforming, 
internkontrollforskriften, vegnormaler. 

 Håndbøker og veiledere utformet av 
Statens vegvesen. 

 

Vegfaglige begrep 

Det er nødvendig at kommunens administrasjon har 
en basisforståelse av hva det innebærer å være 
vegeier, samt sammenhengen mellom drift, 
vedlikehold og at nyanlegg også krever kapital og 
tiltak. En utvidelse av vegnettet bør kompenseres 
med økte midler. Følgende begrep er hyppig 
benyttet i denne hovedplanen: 

Drift: Tiltak for å sikre daglig tilgjengelighet på 
vegnettet med en akseptabel fremkommelighet og 
trafikksikkerhet. Iverksatte driftstiltak gir ingen 

vegkapital eller fysisk restverdi. Typiske driftstiltak 
er: renhold, tømming av sluk, rensk av grøfter og 
stikkrenner, drift av veglys, brøyting, strøing og 
høvling. Effekten av alle driftstiltak er av midlertidig 
karakter. Driftstiltak må ofte gjentas flere ganger pr 
sesong på samme vegstrekning. En vegeier blir 
aldri ferdig med å drifte sitt vegnett. Nyanlegg har 
derfor også behov for driftsmidler.  

Vedlikehold: Reparasjoner og tiltak for å utbedre 
lokale skader og slitasje eller tiltak for å motvirke 
forfall. Vegen og vegobjektene blir utsatt for lokale 
skader som følge av ordinær bruk; trafikken og 
klimapåkjenninger. Dette vedlikeholdet er 
nødvendig for å fjerne trafikkfarlige skader, utbedre 
lokale skader for å bevare og derfor forlenge 
levetiden på det aktuelle objektet. Fornyelse av 
dekker / reasfaltering er definert som vedlikehold. 

Vegkapital: Veginfrastrukturens verdi i henhold til 
definerte retningslinjer for verdifastsettelse, 
avskriving og håndtering av tilgang og avgang. 
Vegkapital er derfor et nøkkeltall innen 
vegforvaltningen som i stor grad påvirker 
ressursbehovet.  

Skjøtsel: Aktive tiltak for å opprettholde og/eller 
utvikle ønsket tilstand i grøntarealer, som f.eks 
kantklipp, ugressbekjempelse, skoging, beskjæring 
og rydding av siktsoner.  

Kapitalslit: De ulike vegobjektene på og langs 
vegnettet har alle en begrenset levetid eller 
funksjonstid. Kvaliteten på enkeltobjekter og på hele 
vegnettet reduseres og forringes over tid. Vegen 
skal brukes og dette fører til en tilsiktet og 
uunngåelig slitasje på vegnettet. Årlig kapitalslit 
representerer det årlig økonomiske tapet av kvalitet 
på et vegnett som følge av reduksjonen i objektets 
levetid. Kapitalslitet representerer den investeringen 
som er nødvendig for å opprettholde ønsket 
vegstandard over tid. Konsekvensen er at alle 
vegobjekter over tid må skiftes ut og erstattes med 
nye objekter. Over tid vil også samfunnet stille 
strengere krav til deler av vegnettet; og objekter må 
av den grunn skiftes ut eller vegnettets kapasitet må 
økes for å håndtere befolkningsvekst eller 
trafikkvekst. Det er viktig å være klar over at drift- og 
vedlikeholdskostnader påløper i tillegg til og 
uavhengig av dette kapitalslitet 

Forfall: Dette er normalt en beskrivelse av den 
fysiske andel av en type vegobjekt eller samlet 
andel av et helt vegnett som har for dårlig standard i 
forhold til vedtatt eller ønsket vegstandard. 
Tilsvarende blir begrepet benyttet for å beskrive den 
samlede økonomisk ressurs som må stilles til 
disposisjon for at det fysiske forfallet skal fjernes/ 
utbedres. Normalt er forfallet driftsrelatert eller et 
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strukturelt forfall pga manglende utført vedlikehold. 
Men det forekommer også funksjonelle forfall. En 
smal bru kan representere et funksjonelt forfall; selv 
om brua er godt strukturelt vedlikeholdt uten 
nevneverdige skader.  

NVDB – Nasjonal vegdatabank: Kartverket legger 
inn senterlinjen på alle offentlige og private veger i 
den nasjonale databasen. Databasen driftes og 
sikres av Statens vegvesen og Vegdirektoratet uten 
kostnad for kommunen. Egne rutiner og 
datakataloger er utarbeidet som definerer 
objektene, type og beliggenhet. Vegobjekter i 
tilknytning til det kommunale vegnettet 
posisjonsfestes. Sammen med mengder og posisjon 
kan en også registrere tilstand på hvert objekt. 
Tilsvarende kan gjøres med bilder. En kan så lage 
og hente ut rapporter knyttet til vegnettet. 
Databasen er nyttig for kommunen som 
dokumentasjon av vegnettet samt for egenregi eller 
entreprenører i planlegging og gjennomføring av 
drifts- og vedlikeholdstiltak. 

Vegmyndighet: Utarbeider anbudsutlysninger, 
konkurransegrunnlag/beskrivelser og inngår 
kontrakter i markedet, følger opp arbeider, 
gjennomfører byggemøter og overtakelser av 
arbeider og avsluttede kontrakter, behandler avvik 
og reklamasjoner, håndterer henvendelser og klager 
fra publikum, deltar på befaringer, utsteder 
arbeidsvarslingstiltak knyttet til graving i veg, bistår 
med forslag og tiltak knyttet til trafikksikkerhetstiltak, 
har budsjettansvar og prioriteringer mhp vedtatte 
drifts- og investeringsbudsjetter, utøver en 
byggherreberedskap samt deltar i ulike faglige 
samarbeidsforum. Arbeider som hentes fra det 
private markedet omfatter bl.a. konsulenttjenester, 
drift av veglys, deler av vinterdriften, vegmerking, 
asfaltarbeider, vedlikehold og oppsetting av nytt 
rekkverk samt inspeksjoner og vedlikehold av kaier 
og bruer.  

 
Beskrivelse av det kommunale vegnettet 

Det kommunale vegnettet består, slik det er 
registrert hos Kartverket og i NVDB, pr. juni 2020 av 
ca 260 km kommunale veger, hvorav  
ca 56 km er kommunale gang- og sykkelveger  
(se figur 2 og 3).  

Det kommunale vegnettet og dets tilstand er 
digitalisert og registrert inn i NVDB. Vegnettets 
tilstand endres over tid slik at det alltid vil være 
behov for å oppdatere denne databasen. I tillegg 
bør fysiske endringer på vegnettet og gjennomførte 
vedlikeholdstiltak også registreres. Databasen gir 
kommunen en samlet oversikt av vegnettet og dets 
tilstand, slik at dette vil medvirke til bedre 

prioriteringer av tilgjengelige midler. I tillegg 
medvirker databasen og dets vegbilder til en mer 
effektiv hverdag hos kommunens vegavdeling.  

Vedlegg 1 viser en oversikt over alle registrerte eller 
estimerte mengder av de ulike vegobjekter på og 
langs vegnettet som kommunen har ansvar for.  

 
Figur 3. Lengde av kommunal veg i Haugesund 
kommune.  

Noen av vegobjektene presentert i vedlegg 1 er 
estimerte. Dette gjelder bl.a. objekter som åpen 
grøft, kummer og sluk, tennskap (veglys) samt 
langsgående vegmerking (linjer). Det er behov for 
oppdatering av vegnettet i NVDB, og i tillegg behov 
for en avklaring av ansvar og eierforhold til bl.a. 
støttemurer, deler av vegens sideareal generelt, 
grensesnitt til private veger samt grensesnitt til 
naboer. Uklarhet om disse forhold legger beslag på 
ressurser i hverdagen som kunne anvendes på 
annen måte, samt at kommunen ikke alltid kan gi et 
godt svar på henvendelser fra publikum og naboer 
knyttet til nevnte forhold. 

Kommunen yter også tjenester på enkelte private 
veger, i hovedsak grunnet historiske avtaler. Dette 
omfatter pr. 2020, blant annet drift av 770 
lysarmaturer på private veger. Energikostnaden er 
estimert til 200.000 kr årlig og belastes 
driftsbudsjettet.  Driftsbudsjettet skal også dekke 
utgifter til renhold av to toaletter i sentrum, samt 
renhold og reparasjoner etter hærverk/skader på 
leskur ved busstopp. Ettersom kommunen har 
avtale om reklamefinansierte leskur, blir ikke denne 
kostnaden belastet kommunen pr 2021 og disse 
utgiftene er følgelig ikke medberegnet i denne 
planen.  

 

 

 

 

 

 

Element Enhet Veglengde

Gater og veger meter 204 243

Gang- og 
sykkelveger

meter 56 294

Sum veglengde meter 260 537
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2. DRIFT – VEDLIKEHOLD - INVESTERING 

  
Saltlager, Jovegen, Årabrot. Foto: Kjetil Lindanger, avd.leder veg 
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Driftsbehov 

Driftstiltak omfatter normalt en fellesbetegnelse på 
tiltak og aktiviteter som gjentas flere ganger, gjerne i 
samme sesong og på samme veg. Typiske 
driftsaktiviteter er vinterdrift (brøyting, strøing / 
salting, høvling, bortkjøring av snø) og sommerdrift 
(kantklipp, renhold, grøfterensk, sluktømming, tilsyn 
av stikkrenner, merking av gangfelt, soping osv.), 
samt drift av veglys.  

Kommunen blir aldri ferdig med å drifte vegnettet; 
dette er en kontinuerlig og nødvendig prosess. 
Driftstiltak vil ved knappe midler derfor normalt bli 
budsjettvinner i forhold til vedlikeholds- og 
investeringstiltak. Eksempelvis prioriteres vinterdrift 
normalt på bekostning av ulike beredskaps- og 
vedlikeholdstiltak. Vinterdriften er nødvendig for å 
tilby et tilgjengelig vegnett. Driftsnivået påvirker 
trafikksikkerheten og fremkommeligheten på 
vegnettet. 

 

Driftstiltak gir normalt ingen fysisk restverdi i seg 
selv, men kan medvirke til økt levetid på tilstøtende 
vegobjekter om driftsinnsatsen er på riktig nivå. 
Grøfterensk bidrar til ønsket levetid på et vegdekke. 
Motsatt kan manglende driftsinnsats gi avkortet 
levetid og tap i vegkapital. Vinterdriften og medgåtte 
kostnader kan ikke gjenfinnes på vegnettet 
påfølgende sommer. Tilsvarende gjelder de fleste 
gjennomførte driftstiltak. 

Driftsbehovet for vegnettet er beregnet ut fra 
veglengde, mengde og tilstand på vegobjekter, 
erfaringer og kjøpekraften nedfelt i tidligere 
budsjetter i forhold til ønsket levert driftsnivå. Med 
kjøpekraften menes her iverksatte tiltak og 
tilhørende manglende måloppnåelse av alle 
ønskede tiltak relatert til driftsbudsjettet. 
Eksempelvis har det ikke vært stabile rammer for å 
prioritere rensk av grøfter, tømming av sluk og 
kummer, renhold samt skjøtsel i forhold til det 
faktiske behov.  

Det årlige samlede driftsbehovet er beregnet til  
11,8 mill kr. Dette driftsbehovet forutsetter at 
vegnettet ikke er befengt med forfall. Driftsbehovet 
gjelder alle veger, også nyanlegg som tas i bruk.  

 

Redusert vegstandard (forfall) reduserer framdriften 
av driftstiltak og reduserer kjøpekraften. Et dårlig 
vegdekke fører bl.a. til behov for flere brøyte- og 
strøtiltak vinterstid ift. et vegnett med akseptabel 
dekketilstand. Ungskog og kratt etablerer seg der 
skjøtsel (kantklipp og siktrydding) ikke 
gjennomføres. Sluk og grøfter som har redusert 
kapasitet eller ikke renskes fører til følgeskader på 
vegen og dens sideterreng. Redusert driftsnivå vil 
føre til mer skader og dermed et økt 
vedlikeholdsbehov. Beregnet fordeling av det årlige 
driftsbehovet er presentert på hovedaktiviteter i 
Figur 4. Detaljer er vist i vedlegg 2.  

 
Figur 4. Fordeling av beregnet årlig driftsbehov 
(11,8 mill. kr). Se vedlegg 2 for detaljer.  

Kostnadene knyttet til opprettholdelse av en 
akseptabel vinterstandard for en ‘normal-vinter’ er 
beregnet til 2,5 mill kr årlig. Krever en vintersesong 
tiltak utover dette, må midler tas fra det ordinære 
driftsbudsjettet eller ekstra midler må stilles til 
disposisjon. 

Utgifter til veglys er strøm og fast vedlikehold. 
Denne posten går derfor igjen i beregnet behov for 
henholdsvis drift og vedlikehold. Dette er en direkte 
utgift som har lavt innsparingspotensiale, men som 
også svinger med kraftprisene. I 2019 gikk  
35 % av driftsbudsjettet til drift av veglys.     

  

Drift av toaletter og leskur er ikke medberegnet 
ettersom dette pr. 2020 inngår i avtale med en 
kommersiell aktør om reklamefinansierte leskur.  

 

Driftsnivået påvirker trafikksikkerheten og 
fremkommeligheten på vegnettet.  

Det årlige samlede driftsbehovet er beregnet 
til 11,8 millioner kr .  

Drift av veglys, vinterdrift, renhold og 
kantklipp er kostnadsdriverne i 
driftsbudsjettet. I 2019 gikk 35 % av 
driftsbudsjettet til drift av veglys.  
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Vedlikeholdsbehov 

Vegnettet skal brukes og slitasjen det medfører vil 
kreve vedlikehold. Dette for å ivareta 
trafikksikkerheten men også for å opprettholde 
funksjonaliteten og for å utnytte restlevetiden av 
vegobjektene. Nødvendige tiltak må prioriteres og 
iverksettes på riktig tid og sted. Dette er en 
kontinuerlig prosess.  

Redusert driftsinnsats vil også påvirke og øke 
vedlikeholdsbehovet. Beregnet vedlikeholdsbehov 
slik det presenteres her forutsetter at vegnettet 
driftes på et forsvarlig og akseptabelt nivå. 

 
Figur 5. Fordeling av beregnet årlig 
vedlikeholdsbehov (12 mill. kr).  
Se vedlegg 3 for detaljer.  

Samlet årlig vedlikeholdsbehov er beregnet til 12 
mill kr årlig, beregningsdetaljer presenteres i 
vedlegg 3. Fornyelsen av asfaltdekker krever et årlig 
vedlikehold beregnet til 7,6 mill kr årlig (se figur 5 og 
vedlegg 3). Behovet omfatter lapping av hull og 
lokale skader samt fornyelsen av asfaltdekket etter 
hhv. 25 års og 30 års dekkelevetid på veg og gang- 
og sykkelveg. Det er estimert at ca. 8 km kjøreveg 
over tid må reasfalteres årlig. Eventuelle lokale 
forsterkningsbehov eller forarbeider er ikke 
inkludert. 

 

Samlet dekkefornyelse av asfalterte veger 
gjennomført i perioden 2015-2019 var 8,3 km. Dette 
representerer en fornyelse av 1,7 km veg pr år. 
Dersom dette er representativt og om det 
gjenspeiler fremtidig prioritering av eksisterende 
vegnett tilsier dette at asfaltdekkene må leve i  
ca 120 år før asfalten fornyes.  

 

Beregningen av vedlikeholdsbehov inkluderer 
forventede skader og fremtidige erstatningskrav fra 
naboer i størrelsesorden kr. 300.000 pr år relatert til 
flom og ekstremvær. Estimert beløp er ikke 
tilstrekkelig for å håndtere skader etter ekstreme 
hendelser. Spesielt kraftig nedbør resulterer i 
skader på grunn av manglende grøfter og delvis 
underdimensjonerte stikkrenner, stedvis for lite 
sideterreng og til dels mangelfull rensk av grøfter. 
Både vegnettet, dets sideterreng og privat eiendom 
kan bli påført skader.  

Beregningene omfatter ikke vedlikehold av murer 
eller utskiftinger av fysiske vegobjekter på eller 
langs vegnettet som naturlig forfaller i kvalitet 
relatert til ordinær bruk, alder og oppnådd 
funksjonstid.  

 

Investeringsbehov 

Investeringsbehovet defineres som en avskriving av 
den samlede vegkapitalen. Avskrivingssatsen 
bestemmes ut fra de enkelte objektenes levetid, og 
gitt at levetiden påvirkes av hvordan objektene 
driftes og vedlikeholdes, vil avskrivingssatsen øke 
ved lav drifts- og vedlikeholdsinnsats og tilsvarende 
reduseres ved høy drifts- og vedlikeholdsinnsats. 
Med den drifts- og vedlikeholdsinnsatsen som er 
definert i denne planen, er avskrivingssatsen 
beregnet til 2,1 %. Vegkapitalen er beregnet til 794 
millioner kroner (vedlegg 4). Årlig investeringsbehov 
er følgelig 16,7 millioner kroner.  

Utskifting av objekter på og langs vegnettet er 
nødvendig for å opprettholde en ønsket fysisk/ 
teknisk vegstandard over tid. Levetiden for ulike 
vegobjekter er også avhengig av valgte tekniske 
løsninger, kvaliteten på materialer som blir benyttet 
og det håndverket som blir utført, samt lokalt klima 
og trafikkmengde.  

Årlig vedlikeholdsbehov er 12 mill. kr. Dette 
forutsetter et vegnett uten forfall.   

Asfaltering er kostnadsdriveren i 
vedlikeholdsbehovet.   
Det bør reasfalteres 8 km kjøreveg pr år.  
Gjennomsnittlig dekkefornyelse siste 5 år er 
1,7 km/år. 

Årlig investeringsbehov er 16,7 mill. kr. Dette 
forutsetter at vegkapitalen driftes og 
vedlikeholdes i tråd med anbefalingene i 
denne planen.   
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Erfaring tilsier at overskridelse av nevnte levetider 
estimert pr objektstype vil representere en 
uakseptabel kvalitet, et forfall.  

De enhetskostnader og levetider som er lagt til 
grunn for beregningene er presentert i vedlegg 4. 
Øvrig beregningsgrunnlag, som vegnettets 
størrelse, sammensetning og mengde vegobjekter 
på og langs det kommunale vegnettet er presentert i 
vedlegg 1.   

Figur 6. Fordeling av beregnet årlig 
investeringsbehov (16,7 mill. kr). Se vedlegg 4 for 
detaljer.  

Tunge kostnadsbærere i årlig investeringsbehov er 
fornyelse og utskifting av veglys, fortau/kantstein og 
sluk/kum. Årsaken til dette er den store mengden av 
hver objektstype og objektets enhetskostnad (se 
figur 6 og vedlegg 4). Historisk har midler til 
asfaltarbeider blitt bevilget som investeringsmidler, 
men i denne planen er dette behovet anført som et 
årlig vedlikeholdsbehov, se figur 5.  

 

Det beregnede årlige investeringsbehovet tar ikke 
høyde for ressurser og ekstra kapital som må til for 
å fjerne eksisterende forfall. Verdien av bruer, kaier 
veggrunn, vegoverbygning, grøfter og murer er ikke 
medberegnet i vegkapitalen, og derfor heller ikke i 
anbefalt investeringsbehov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornyelse av veglys, fortau / kantstein og 
sluk / kum er kostnadsbærere i 
investeringsbehovet.  
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3. FORFALL 

 

Forfall på asfaltdekke, Haugaleite. Foto: Kjetil Lindanger, avd.leder veg 
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Forfall pr 2020 

Utilstrekkelige budsjettrammer tvinger kommunen til 
å prioritere driftstiltak fremfor gjennomføring av 
vedlikeholdstiltak på det eksisterende vegnettet. 
Driften vil nesten uten unntak være budsjett-
vinneren i slike situasjoner. Differansen mellom 
behov og faktiske bevilgninger utgjør 
forfallspotensialet, som presentert i figur 1. 

Forfallet vil normalt føre til uforutsigbarhet mhp 
drifts- og vedlikeholdsbehov. Kommunen må 
forvente hyppigere strakstiltak og nødreparasjoner 
som kan forrykke planlagte tiltak. Strakstiltak er ofte 
fordyrende sammenlignet mot planmessige tiltak, og 
det er ofte en noe begrenset kvalitet på disse 
tiltakene. 

Drifts-, vedlikeholds- og investeringsbehov påvirker 
hverandre. En utsettelse eller forsømmelse av 
vedlikeholdet eller fornyelsen av vegobjekter vil bety 
at driften av det samme vegnettet blir mer 
utfordrende og kan resultere i en mer kostbar 
gjennomføring. Eksempelvis vil vinterdrift på veger 
med dårlige vegdekker resultere i behov for flere 
gjennombrøytinger og økt strøforbruk (sand og salt). 
Dermed blir også vinterdriften mer kostbar. Et saltet 
vegnett med en dårlig dekketilstand krever et større 
saltforbruk og dermed økte miljøutslipp. 

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

 driftsrelatert forfall 
 vedlikeholdsrelatert forfall 
 funksjonsbasert forfall. 

 
Med funksjonsbasert forfall menes her behov for 
objekter som pr i dag ikke finnes på lokale 
problempunkter, f.eks behov for flere sluk, 
stikkrenner og rekkverk. Dette behovet er inkludert i 
planarbeidet. Nedenfor omtales og dokumenteres 
forfallet til noen utvalgte objekter. Opplistingen 
gjengir ingen prioritering.  

Vegdekker 

Det kommunale vegnettet ble fotografert i 2015 og i 
2019. Bildene er digitale 360-graders stillbilder, hvor 
ett bilde er tatt hver 5 meter samt posisjonsfestet 
med GPS-koordinater.  

På grunnlag av vegbildene tatt i 2019 er 
dekketilstanden bedømt i henhold til nivåene for 
tilstand slik dette er definert og angitt i NVDB (se 
figur 7):  

 

 

 

 Nivå 1, nylagt eller med liten skadegrad 
 Nivå 2, akseptabel normal brukstilstand, 

middels skadegrad 

 Nivå 3, snarlig behov for asfaltering, stor 
skadegrad 

 Nivå 4, uakseptabel tilstand, forfall, kritisk 
skadegrad 
 

Dekketilstanden er bedømt ut fra det enkelte 
vegbilde. Nivå og variasjon av dekketilstand og 
vegbredde, samt omfang av forfall på hver 
fotograferte veg og hovedparsell er kartlagt.  

Dekketilstanden er presentert på et utvalg kartutsnitt 
i figur 8a-c, og samlet i figur 9. Digitalisering av 
vegnettet og registrering av dette i NVDB gir god 
oversikt for kommunen og utgjør et godt 
kommunikasjonsgrunnlag opp mot bevilgende 
organ. Samtidig kan kommunen dokumentere 
kjøpekraften i vedtatte budsjetter, hvilke veger som 
er dekkefornyet det enkelte år, samt utestående 
behov. Det anbefales at vegnettet fotograferes hvert 
3.-5. år.  
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        Figur 7. Illustrasjon på tilstandsnivå 1-4 benyttet i kartlegging av dekketilstand. Kartleggingen er basert på fotografering/registering i NVDB i 2019.  
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Figur 8a. Registrert dekketilstand 2019 Haugesund kommune nordre del 
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.  
Figur 8b. Registrert dekketilstand 2019 Haugesund kommune midtre del. 
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Figur 8c. Registrert dekketilstand 2019 Haugesund kommune søndre del. 
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Vegdekker fortsettelse 

Vektet dekketilstand er 2,3 for kjøreveg og 1,5 for 
gang- og sykkelveg. Normal brukstilstand er vurdert 
til en karakter lik 2,0. Behovet for snarlig 
dekkefornyelse på asfaltert vegnett pr 2019, ut fra 
tilstandsnivå 3 og 4, er 59,5 km veg (se figur 9). 
Fornyelse av dekket på disse vegene representerer 
et forfall på 45,5 millioner kroner (se figur 10). 
Beregningene tar ikke hensyn til merkostnader eller 
fremtidig prisreguleringer.  

 

Bruer og kaier 

Kommunal veg inkluderer 42 bruer og 3 kaier i 
Haugesund (se vedlegg 1). Kaiene er 
Førlandsvågen, Hagland kai og Bleivik kai. Alle 
disse objektene ble kontrollert i 2020, men uten 
undervannsinspeksjon. Større bruer er Hasseløy- og 
Førlandsvågen bru. Hasseløy bru har gjennomgått 
en påkrevd inspeksjon og styrkeberegning i 2020, 
og foreløpige resultater viser behov for betydelig 
oppgradering av betongkonstruksjoner og 

korrosjonsbeskyttelse for å opprettholde gjeldende 
brukslast (BK10).  

Ut fra registeringer i NVDB er forfallet på bruer og 
kaier vurdert til 2,195 mill kr. Vedlikeholdsbehovet til 
Hasseløy bru er da ikke medberegnet. 

 

Drenssystem 

Det er et betydelig forfall relatert til drenssystemet 
og håndteringen av overflatevann. Vedtatte 
budsjetter har ikke muliggjort rensk av grøfter eller 
tømming av sluk/ sandfang. Dette driftsrelaterte 
forfallet er vurdert å koste 1,46 mill kr.  

I tillegg er det et stort behov for utskifting av skadde 
kummer (ca 300 stk), behov for installasjon av 100 
nye sluk på problempunkter på vegnettet, samt 
utskifting av 10 stikkrenner og installasjon av 15 nye 
stikkrenner på problempunkter. Dette er estimert å 
representere ca 18 mill kr. 

 

 

 
 
Figur 9. Dekketilstand på kommunal veg, Haugesund 2019. 

 

Det er behov for snarlig dekkefornyelse på 
59,5 km asfaltert veg. Dette er 
kostnadsberegnet til 45,5 millioner kroner.  

Midler til rehabilitering av Hasseløy bru er 
ikke medtatt i Hovedplan vei 2021-2024 
ettersom tilstandsvurderinger løper parallelt 
med planarbeidet.  
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Veglys 

Kommunen har vedtatt full oppgradering av 
eksisterende veglys med to fokusområder:  

 Utfasing av kvikksølvholdige armaturer 
 Overgang fra konvensjonelle armaturer 

(natriumdamp etc.) til energibesparende 
LED-armaturer.   

Dette finansieres med investeringsmidler, sum for 
perioden 2015-2019 er 11,7 mill kr. Utfasing av 
kvikksølvlamper er tilnærmet fullført og ca 30% av 
lysarmaturene har LED pr 2021. Gjenstående 
oppgradering til LED er estimert å koste 24 mill kr. 
LED-teknologien sparer driftsbudsjettet for 
betydelige utgifter til strøm og vedlikehold.  

Oppsummering av forfall 

Det samlede forfallet er beregnet til  
96,6 mill kr, se figur 10 og vedlegg 5. Forfallet utgjør 
ca 12,2 % av samlet vegkapital. Betydelige 
kostnadselementer er drenssystem, vegdekke og 
oppgradering av veglys. Disse tiltakene er 
nødvendige å prioritere for å ivareta 
trafikksikkerheten og motvirke ytterligere forfall.  

 

 

 
Figur 10. Fordeling av beregnet forfall, 96,6 mill. kr. 
Se vedlegg 5 for detaljer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfall drift 
grøfterensk 500 000kr            
siktrydding 600 000kr            
kantklipp 400 000kr            
sluk (tømming) 960 000kr            
skoging 1 500 000kr          
Forfall funksjon
nye sluk 3 500 000kr          
nye stikkrenner 2 400 000kr          
nye rekkverk 250 000kr            
nye gangfelt 400 000kr            
Forfall vedlikehold

kantlinjer 760 000kr            
sluk 10 500 000kr        
stikkrenner 1 600 000kr          
gangfelt 504 000kr            
fartsgrenseskilt 120 000kr            
trafikkregulerende skilt 295 000kr            
trafikkskilt 592 500kr            
fartsdempere 35 000kr              
veglys 24 000 000kr        
asfaltdekker 45 456 450kr        
kaier 500 000kr            
bruer 1 695 000kr          
Sum 96 567 950kr       

Det samlede forfallet er beregnet til 96,6 
millioner kroner pr 2020. 
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4. HANDLINGSPLAN 

 

Nylagt asfalt, Lysskar 2019 Foto: Kjetil Lindanger, avd.leder veg 
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Generelt 

Hovedplan veg 2021-2024 fokuserer på 
eksisterende veginfrastruktur og den innsats som 
anbefales nedlagt for å ivareta trafikksikkerhet og 
vegkapital.  Beregnede behov (drift / vedlikehold / 
investering) slik det fremkommer av kapittel 2  tar i 
begrenset grad høyde for fremtidig trafikkvekst og 
ambisjoner knyttet til sykkelbyen Haugesund-
Karmøy og særkrav knyttet til Haugesund sentrum 
(sentrumsplan med tilhørende formingsveileder).  
 
Det foreslås en tredelt tilnærming til handlingsplan 
for 2021-2024. Hovedfokus er å øke bevilgningene 
til vegnettets ordinære behov opp mot et forsvarlig 
nivå, se figur 11. Videre må kommunen bestemme 
ambisjonsnivået for fremtidig trafikkvekst og 
strategimål, slik at det harmonerer med den 
økonomiske prioriteringen av vegformål. Nyttige 
styringsverktøy for dette er kommuneplan, 
sentrumsplan og formingsveileder. Avslutningsvis 
må det rettes fokus mot det akkumulerte forfallet.   
 
Vegnettets ordinære behov 

Hovedplanen dokumenterer at det eksisterende 
vegnettet på sikt må gis en høyere prioritet og 
tilføres betydelig mer ressurser for å fremstå med 
akseptabel vegstandard. Dette gjelder drift, 
vedlikehold og investering, ettersom de enkelte 
budsjettene er avhengig av hverandre; - kutt i ett 
budsjett påvirker de to andre. 

 

For å hindre forfall må vegnettet tilføres nærmere 
23,8 millioner kroner årlig over det ordinære 
driftsbudsjettet (drift+vedlikehold). Beregningene er 
nøkterne og basert på vegnettets 
lengde/sammensetning og erfaringer fra 
kommunens vegavdeling.  

Vegobjekter som har nådd sin tilmålte levetid må 
byttes ut over investeringsbudsjettet. Det årlige 
investeringsbehovet er beregnet til 16,7 millioner 
kroner.  

Samlet årlig behov, nødvendig for å unngå 
forfallsakkumulering er således 40,5 millioner kroner 
årlig (drift + vedlikehold + investering). Som det 
fremkommer av figur 1, har samlet tildeling i 
perioden 2015-2021 vært gjennomsnittlig 20,5 mill 
kr. Altså om lag halvparten av det dokumenterte 
behovet, og kan følgelig stå som årsak til det 
akkumulerte forfallet på 96,6 mill (se figur 10).  

Det foreslås en nøktern opptrapping av budsjetterte 
ressurser (se figur 11), som fortsatt vil føre til en 
økning i forfallet gjennom planperioden. Forslaget 
tar utgangspunkt i tildelingsnivået (20,5 mill kroner 
årlig) fra perioden 2015-2021. Forslaget inkluderer 
ikke investeringsmidler knyttet til politiske 
ambisjoner som sykkelbysatsing, trafikkvekst eller 
utforming av gaterom i sentrum. 

 
Figur 11. Forslag til opptrapping av budsjett i 
perioden 2022-2025. Grønt representerer 
drift/vedlikeholdsbudsjett. Orange representerer 
investeringsbudsjett. Svak rød farge viser det 
beregnede minimumsbehovet (40,5 mill kr årlig).  

Fremtidig trafikkvekst og strategimål 

Overordnede ambisjoner for trafikkavvikling og 
gateutforming genererer økt behov for ressurser til 
drift, vedlikehold og investering. I den grad 
hovedplan veg 2021-24 dokumenterer at vegnettets 
ordinære behov er utilstrekkelig til å unngå forfall, er 
det ikke prioritert å beregne behovet for den enkelte 
strategi. Derimot er det forsøkt å synliggjøre de 
bidrag den enkelte strategi krever av kommunen.  

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy: 

Haugesund kommune ønsker at fremtidig 
trafikkvekst skal finne sted uten økning i bilbruk. En 
slik målsetning krever endringer hos flere 
samfunnsaktører, inklusiv kommunens 
vegmyndighet.  

Bidrag fra vegmyndigheten inkluderer endret 
vinterstrategi og større innsats knyttet til renhold og 
feiing av ferdselsårer for myke trafikkanter både 
sommer- og vinterstid. En egen vinterstrategi må 
utarbeides for deler av vegnettet eller på utvalgte 
gjennomgående korridorer. Strategien må 
kostnadsberegnes og settes opp mot 
kostnadsnivået på dagens vinterstrategi. Forhold 
som må inkluderes i en slik beregning er 
mannskapstilgjengelighet, maskinpark og metoder 
tilpasset bredde på fortau, gang- og sykkelveg, økt 
salting, fjerning av snø i sentrum med mer.  

Hovedplanen dokumenterer at det 
eksisterende vegnettet på sikt må gis en 
høyere prioritet og tilføres betydelig mer 
ressurser for å fremstå med akseptabel 
vegstandard. 
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Investeringsbehovet som fremkommer av kapittel 2 
inkluderer ikke behovet for å fremskaffe 
sammenhengende vegvalg for syklister slik det 
fremkommer av strategien til sykkelbyen 
Haugesund-Karmøy.  

 

Sentrumsplan m. formingsveileder: 

Formingsveilederen forsøker å vekte funksjonalitet 
mot estetikk og byromsutforming. Enkelte 
bestemmelser gir økte kostnader i et allerede 
anstrengt veg-budsjett, som for eksempel:  

 Visflate på kantstein: -tradisjonelt har ny 
kantstein blitt satt med tilstrekkelig viskant 
til at reasfaltering kan finne sted uten 
fresing av eksisterende dekke. Lav viskant 
er innbydende for myke trafikanter, men gir 
en betydelig tilleggskostnad ved 
reasfaltering (vedlikehold).  

 Brostein med sandfuger: Konvensjonelle 
sopemaskiner kan ikke benyttes uten å 
skade fugene. Renholdet krever derfor stor 
grad av manuell innsats og høyere 
kostnader (drift).  

 Rennesteinsrist for sandfang/overvann: tar 
vesentlig lenger tid å tømme sammenlignet 
mot konvensjonelle sandfang (drift).  

Det er ikke kommunens intensjon at 
gateutformingen i Haugesund skal styres etter 
funksjonalitet alene, men det er viktig at det ved 
etablering av gaterom i sentrum også bevilges 
midler til drift og vedlikehold, slik at forfallet på øvrig 
vegnett i kommunen ikke øker som følge av 
investeringer i sentrum. 

Øvrige utfordringer 

Et vestlandsklima i forandring gir utfordringer for 
vegforvaltningen i form av forlenget vekstsesong, 
hyppige skifter mellom mildt og kald vær, samt mer 
intens nedbør. En må regne med hyppigere 
flomsituasjoner, økt skadeomfang på eget vegnett 
og erstatningskrav. I tillegg er grøftetilstanden på 
vegnettet i Haugesund til dels dårlig eller rett og 
slett fraværende. Det anbefales å rette større 
innsats inn mot håndtering av overvann i fremtiden, 
blant annet i å implementere vegfaget i det 
pågående arbeidet med kommunedelplan overvann 
i Haugesund kommune.   

Videre er det sterkt tilrådelig å håndheve krav til 
veg-geometri (bredde, grøft og drenssystem) ved 
etablering av nye kommunale vegsystemer 
uavhengig av om utbyggingen skjer i kommunal 
eller privat regi. Kvalitetskontroll, økt tilstedeværelse 
og gjennomføring av formelle 
overtakelsesforretninger må gjennomføres.  

Figur 11 presenterer en plan for å bringe de årlige 
bevilgningene opp mot et bærekraftig nivå, selv om 
dette medfører at det samlede forfallet vil øke 
gjennom planperioden. Ved rullering av vegplanen, 
må det legges en langtidsplan for å håndtere det 
akkumulerte forfallet.  

Vegadministrasjonen ønsker gjennom aktiv bruk av 
hovedplan veg og årlige handlingsplaner å 
synliggjøre hvordan budsjettene anvendes. Målet er 
å tilby ønsket vegstandard uten forfall. For å oppnå 
dette er det behov for en målrettet, langsiktig og 
politisk forankret prioritering av vegnettet.   
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5. VEDLEGG 

 

Passiv trafikksikring / Romlefelt med brostein, Raglamyr. Foto: Kjetil Lindanger, avd.leder veg 
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Vedlegg 1: Mengder 

Oversikt over vegobjekter på og langs det kommunale vegnettet  

 

Forklaringer: Kv er kommunal veg, Kg er kommunal gangveg, Pv er priva veg og Pg er privat gangveg.  

  

objekter mengder enhet merknad

veglys, Kv kommunal vei 3792 stk ukjent 463, HQL 18,  LED 973, NA 2338 (snitt 80,4 watt)

veglys, Kg kommunal vei 442 stk ukjent 78, HQL 2, LED 65, NA 297 (snitt 90,3 watt)

veglys, Pv privat veg 651 stk ukjent 86, HQL 1, LED 117, NA 447 (snitt 74,5 watt)

veglys, Pg privat veg 119 stk ukjent 16, HQL 0, LED 30, NA 73 (snitt 67,6 watt)

stålmaster på Kv og Kg 2009 stk 2009 stk kommunalt ansvar. (Haugaland Kraft har ansvaret for tre-master)

tennskap 120 stk estimert pr. 29.11.2019

fortau 91 644 lm
omfatter i alt 398 partier med fortau; registrert bredde fortau. Asfalt 86262 
lm, betong, brostein og heller 5382 lm

skilt (plate) 3022 stk registrert (antall skiltpunkt 2060 stk)

bruer 42 stk i hht bru-registeret hos Safe Control. I tillegg Rennesøygata undergang

kantstein (betong) 77 127 lm samlet 103067 lm. Betong antatt lik 103067 - 25940 = 77127 lm betong

kantstein (granitt) 25 940 lm registrert

kum 2992 stk registrert bruksområde, type og lokk/rist. 

leskur 35 stk Clear Channel drift glass-skur (inkl inventar)

parkeringsareal 18 400 m2 estimert areal i tilknytning til kommunale bygg, inkl skoler. 

veidekker asfaltert, Kv 190 902 lm vegdekker tilstandsregistret utfra vegbilder 2019

veidekker asfaltert, Kg 28 141 lm vegdekker tilstandsregistret utfra vegbilder 2019

veidekker grus, Kv 3 441 lm vegdekker tilstandsregistret utfra vegbilder 2019

veidekker grus, Kg 1 958 lm vegdekker tilstandsregistret utfra vegbilder 2019

veilengde Kg (totalt) 56 294 lm vegliste i NVDB pr 22.6.2020

veilengde Kv (totalt) 204 243 lm vegliste i NVDB pr 22.6.2020

stikkrenner 102 stk innmålt av egenregien pr 24.10.2019

fartsdempere 308 stk 3 stk betongstein, 6 stk brostein, 294 asfalt, 5 stk diverse

strøsandkasser 75 stk registrert

gangfelt 288 stk registrert (i alt 2116 staver)

ferister 2 stk  2 stk ved Viksemarka

støttekonstruksjoner 12 603 lm registrert, støttemurer tas ikke med i denne hovedplanen 2021-2024.

rekkverk 7 485 lm
registrert; hvorav 933 lm er brurekkverk, 1248 lm er New Jersey 
betongblokker og plass-støpt betong, 4853 lm er stålskinne, 139 lm 

åpen grøft lm ikke estimert

signalanlegg (see me) 3 stk registrert

renovasjon 87 stk registrert i NVDB pr 29.11.2019 og 23.6.2020

undergang 7 lm registrert

linjemerking 76 000 lm ønsket mengde løpemeter linjer

pullerter 3 stk registrert

trapper 23 stk registrert

kaier 3 stk Førlandsvågen, Hagland kai, Bleivik kai. 

bommer 373 stk registrert 292 stk på kommunal veg og 80 stk på privat veg
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Vedlegg 2: Beregnet årlig driftsbehov 

Beregning av årlig driftsbehov.  

vegobjekter og utvalgte 
driftstiltak

antall/ 
mengder Enhet

årlig drift 
(kr/år) merknader

veglys (kommunal vei) 4 234 stk 3 100 000
strømforbruk, nettleie, pæreskift, kundeservice, feilsøking, 
dokumentasjon, oppdatering av database mm

veglys (privat vei) 770 stk 200 000
estimert: 770 x 4000 timer x 70 watt x 1 kr/ kW = kr. 
200.000 pr år.

kantklipp RS 1 500 000

mai-september, 2 mann, 1500 timer a kr 1000 pr time = 
1,5 mill kr årlig (dokumentert)

ugress-bekjempelse 105 750

manuelt uten bruk av spøytemiddel: 6 ukesverk = 6 x 40 x 
300 = kr 72.000 pr år. Steamer: 2 ukesverk: 2 x 40 x 450 
= kr. 33.750 pr år

siktsoner RS 75 000 estimert

skoging RS 250 000 estimert

vår-rengjøring og 
vedlikeholdsfeiing RS 1 152 000

totalt kr 960.000 utgift pr 2019. Reelt behov + 20%; 
960.000 x 1,2 = kr. 1.152.000 pr år

søppelplukking RS 400 000

helgerengjøring. Utføres av Bymisjonen pr 2019 og 
belastes ikke 'vei'. Dette er uansett årlig behov. Park 
belastes tilsvarende kr. 400.000 årlig.

tømming 
renovasjondunker RS 375 000

15 timer x kr 500 x 50 uker = kr 375.000

renhold leskur RS 234 000 12 gang pr år (4 dager, kr 650 pr time x 12) = kr 234.000
deponering 40 000 relatert til søppelplukking og renhold

inspeksjon bruer 42 300 000
årlig kostnad knyttet til årlig tilsyn og hovedinspeksjon 
(hvert 5. år)

inspeksjon kai 3 RS 30 000
årlig kostnad knyttet til årlig tilsyn og hovedinspeksjon 
(hvert 5. år)

sluktømming/ sandfang 2 950 stk 600 000
enhetspris kr 830 inkl deponering slam; i snitt tømming 
hvert 4. år

rekkverk 7 485 RS 30 000 påkjørsler mm.
grøfterensk RS 600 000 estimert årlig behov
stikkrenner 102 RS 20 000 tilsyn, spyling

vinterdrift RS 2 500 000
salting, brøyting, strøing, bortkjøring (egenregi og private). 
Vårrengjøring egen post

ferister 2 3 200 tømming av sandfang hvert 5. år. Årlig behov: (kr. 2000 pr 
stk x 8)/ 5 = kr. 3.200

pollerter 3 stk 15 000 service og abonnement
katode-beskyttelse bru 1 RS 65 000 årlig kostnad for Hasseløy bru i hht ekstern avtale
trapper (renhold, tilsyn) 23 stk 189 750 2 dagsverk pr trapp pr år (7,5 x 550 x 2 x 23) kr 189750

signalanlegg fotgjenger 3 stk 25 000 see-me anlegg. Årlig service og vedlikehold (totalt)

sum 11 809 700  
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Vedlegg 3: Beregnet årlig vedlikeholdsbehov 

Beregning av årlig vedlikeholdsbehov  

 

Fotnote: Inkluderer ikke vedlikehold av murer. Fornyelse av vegdekker er anført som et vedlikeholdstiltak og ikke et 
investeringsbehov; - inkluderer ikke forarbeider eller eventuelle forsterkningstiltak. Dette krever detaljert kartlegging ute 
på vegnettet.  

  

vegobjekter og 
utvalgte driftstiltak

antall/ 
mengder enhet

årlig 
vedlikehold 

(kr/år) merknader

ekstremvær RS 300 000 erstatningskrav ved flom, skader på eget vegnett

veidekker, asfalt, Kv 200,8 km 6 144 541

samlet asfalt: 200,8 km asfaltert vei (2020). Legger til grunn 
25 års dekkelevetid, kr. 1000/ tonn, slitelag 100 kg, 
opprettting 50 kg. Vegbredde 5,1 m. (kr. 30.600 pr km pr år)

veidekker, asfalt, Kg 54,3 km 470 912
54,3 km (2020), legger til grunn 30 års dekkelevetid, 
vegbredde 2,6 m; 100 kg dekke ( kr. 8,667 pr km pr år)

lapping, lokale skader RS 1 200 000

estimert 25 m2 pr km pr år, (600 tonn pr år), kr. 2000 pr 
tonn grunnet håndlegging, arbeidsvarsling og utskifting av 
oljegrus

veglys (armaturer), Kv 4 234 stk 400 000

utskifting av enkelt-stolper; reparasjon og oppgradering av 
overheng. (se driftbehov vedr avtale med lokalt elverk; 
tilsyn, oppdatere database, kundebetjening, feilsøking mm).

kantstein (betong) 77 127 lm 30 000
75 lm kantstein ødelagt årlig (inkl rigg kostnad for støping). 
Enhetspris betong: kr. 400/ lm

kantstein (granitt) 25 940 lm 18 750
25 lm kantstein ødelagt årlig (inkl rigg kostnad for støping). 
Enhetspris betong: kr. 750/ lm

skilt 3 022 stk 100 000
fjerning av tagging, oppretting av skjeve skilt, erstatte 40 
skadde skilt årlig a kr. 2500/stk

rekkverk 7 389 lm 125 000 erstatte 50 lm rekkevrk årlig, enhetskostnad: kr 2500/lm

gangfelt 288 stk 675 360 re-merking, kr. 3500 pr stk, estimert levetid 1,5 år

langsgående 
linjemerking 76 000 lm 152 000

estrimere ønsket samlet lengde merking (76000 lm), 
enhetspris kr 760.000 og levetid 5 år. Årlig kostnad: kr 
152.000

leskur 35 stk 200 000 skifte knuste ruter, hærverk. Se også drift

bruer 42 stk 200 000

estimert årlig vedlikeholdsbehov; reparasjon av fuger, 
betongskader/ skader rekkverk. Årlig tilsyn og 5. årskontroll 
se årlig driftsbehov

bommer 373 stk 175 000 utskifting av 10 bommer pga påkjørsel, skiltskader

stikkrenner 102 stk 160 000 estimert utskifting av 1 stikkrenner pr år

ferister 2 stk 0 årlig vedlikeholdsbehov neglisjeres

pullerter 3 stk 15 000
kaier 3 stk 75 000
fortau 91 644 lm 1 500 000 antatt istandsetting av 500 lm pr år (kr 3000 pr lm)
fartsdempere/bussputer 308 stk 75 000
sum 12 016 563
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Vedlegg 4: Beregnet årlig investeringsbehov og årlig kapitalslit 

Beregningsgrunnlag for vegkapital og årlig investeringsbehov.  

 

 

Fotnote: Samlet vegkapital er beregnet til ca 794 mill. kr. Årlig investeringsbehov er beregnet til 16,7 mill kr. Det er ikke 
beregnet vegkapital / verdi, levetider og årlig kapitalslit knyttet til bruer, kaier, vegoverbygning, veggrunn, grøfter og 
murer. Vedlikeholdet av dekker og vegmerking er inkludert i årlig vedlikeholdsbehov.  

objekter Mengde Enhet

Enhetspris 
Haugesund 

2019

Veikapital 
kostnad 

samlet nytt 
objekt (kr)

Antatt
 

levetid
Årlig

avskriving merknad

veglys på kommunal 
vei (master og 
ledningsstrekk) 1 973 stk 35 000 69 055 000 50 1 381 100

stål-stolper og ledningsstrekk, 
fratrukket tremaster tilhørende 
Haugaland Kraft

veglys på kommunal 
vei (armaturer) 4 234 stk 8 000 33 872 000 25 1 354 880

antall belysningspunkt 
(armaturer)

veglys på kommunal 
veg (tennskap og 
målere) 120 stk 75 000 9 000 000 25 360 000

kun tennpunkter, antatt at et 
tennpunkt i snitt dekker 35 
lampepunkt

veglys på privat vei 
(master og 
ledningsstrekk) 385 stk 30 000 11 550 000 40 288 750

stolper og ledningsstrekk, antatt 
50% tremaster

veglys på privat vei 
(armaturer) 770 stk 8 000 6 160 000 25 246 400

antall belysningspunkt 
(armaturer)

veglys på privat veg 
(tennskap og målere) 20 stk 50 000 1 000 000 25 40 000

tennpunkt i snitt dekker 35 
lampepunkt

Asfalt (Kv) 200,8 km 765 000 153 613 530 25 se årlig vedlikeholdsbehov

Asfalt (Kg) 54,3 km 260 000 14 127 360 30 se årlig vedlikeholdsbehov

skilt 3 022 stk
2 500

7 555 000 10 755 500
registrert utfra vegbilder og 
oppdatert i felt

bommer 373 stk
15 000

5 595 000 30 186 500
kommunal veg 292 stk, privat 
veg 80 stk

kum 2 992 stk
35 000

104 720 000 50 2 094 400 registrert med GPS (egenregi)

rekkverk 7 485 lm 2 500 18 712 500 50 374 250 registrert utfra vegbilder

kantstein (betong) 77 127 lm 400 30 850 800 30 1 028 360 registrert utfra vegbilder

kantstein (granitt) 25 940 lm 750 19 455 000 50 389 100 registrert utfra vegbilder

stikkrenner 102 stk 160 000 16 320 000 50 326 400 registrert i felt

leskur 35 stk 130 000 4 550 000 25 182 000 registrert i felt

fartsdempere 308 stk
35 000

10 780 000 15 718 667
registrert utfra vegbilder og 
oppdatert i felt

strøsandkasser 75 stk 5 000 375 000 15 25 000 estimert

pullerter 3 stk 150 000 450 000 50 9 000 registrert
signalanlegg (see-me) 3 stk 40 000 120 000 20 6 000 registrert

fortau 91 644 lm 3 000 274 932 000 40 6 873 300 registrert utfra vegbilder

renovasjonsdunker 87 stk 8 000 696 000 10 69 600 registrert

ferister 2 stk 135 000 270 000 50 5 400 registrert
sum 793 759 190 16 714 607
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Vedlegg 5: Beregnet forfall 

 

 

Fotnote: Samlet forfall er beregnet til ca 96,6 mill. kr. Dette omfatter registrert tilstand og forfall på vegdekker, men ikke øvrige forsterkningsbehov. Dette må avdekkes konkret på den enkelte 
parsell med detaljerte undersøkelser. (oppgraving, bæreevnemålinger o.s.v). Kostnader for istandsetting av Hasseløy bru er ikke inkludert. Kaiene er undersøkt i 2019, men uten 
undervannsinspeksjon.  

registrert/
1 2 3 4 estimert

drift grøfterensk 10 000 lm estimert lm rensk av eksisterende grøft, kr. 50 pr lm 500 000
drift siktsone (skjøtsel) estimert RS forbedre siktforhold, 3 mann i 6 uker 600 000
drift kantklipp (skjøtsel) estimert RS manglende klipp 2019 400 000
drift sluk (tømming) estimert RS manglende tømming av sluk 960 000
drift skoging (skjøtsel) estimert RS behov knyttet til fjerning av skog og kratt i vegens nærhet 1 500 000
funksjon nye sluk 100 estimert stk behov for 100 nye sluk x 35.000 3 500 000
funksjon nye stikkrenner 15 estimert stk behov for 15 nye stikkrenner x 160.000/ stk 2 400 000
funksjon nye rekkverk 100 estimert lm behov for nye rekkverk (100 lm) x 2.500 pr lm 250 000
funksjon nye gangfelt 10 estimert stk behov for 10 nye gangfelt x 40.000/ stk 400 000
vedlikehold kantlinjer 76000 76000 estimert lm manglende merking av linjer (100%) 760 000
vedlikehold sluk 300 estimert stk utskifting av 300 ødelagte slukkummer, 35.000 kr/ stk. 10 500 000
vedlikehold stikkrenner 10 102 estimert stk utskifting av 10 ødelagte stikkrenner 1 600 000
vedlikehold gangfelt 144 288 estimert stk manglende merking av gangfelt (50%) 504 000
vedlikehold fartsgrenseskilt 48 455 registrert stk refleks 33 stk, defekt 12 stk, skjev 3 stk (VDB) 120 000
vedlikehold trafikkregulerende skilt 118 1642 registrert stk refleks 87 stk, defekt 13 stk, skjev 18 stk (VDB) 295 000
vedlikehold trafikkskilt 237 2771 registrert stk refleks 156 stk, defekt 29 stk, skjev/hærverk 170 stk (VDB) 592 500
vedlikehold fartsdempere 1 308 registrert stk utbedring av 1 fartsdemper (NVDB) 35 000
vedlikehold veglys (Kv og Pv) 3200 4238 estimert stk 7.500 kr/ stk. utskifting til LED-armatur inkl dimmer 24 000 000
vedlikehold asfaltdekker, Kv 16 657 121 515 43 798 13 311 200 802 registrert lm dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4 (2019-biler) 44 545 020
vedlikehold asfaltdekker, Kg 17 227 10 256 2 189 148 54 336 registrert lm dekkefornyelse av forfall nivå 3 og 4 (2019-bilder) 911 430
vedlikehold samlet kaier 3 registrert stk Førlandsvågen, Hagland kai, Bleivik 500 000
vedlikehold samlet bruer 42 registrert stk estimert pr desember 2019 (uten dykking) 1 695 000

forfall oktober 2019 96 567 950

Tilstand/ grad av forfall   Antall, 
lm, m2

Enhet
kostnad (kr)tiltak/ enhetsprisforfall


