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Drift og vedlikehold drifter ca 3100 km 

veg og ca 375 km gang- og sykkelveg. 

Med økende rundsummer i 

kontraktene og reduserte budsjetter er 

vi nå vitne til et raskt økende etterslep 

i fylket. Behovet for utskifting av 

eksisterende objekter som ivaretar 

trafikksikkerheten og vegkapitalen er 

enormt, og økende.
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• Vestfold og Telemark fylkeskommune eier ca 200’000 
m2 med støtteurer, fordelt på ca 3000 murer

• Hensikten med murene er å stabilisere og støtte opp 
vegoppbygningen eller sideterreng.

• Et stort antall av disse murene bærer preg av alder, 
korrosjon, og underdimensjonering med tanke på 
dagens trafikkmengde og størrelse.

• Etterslepet vokser, og konsekvensene av eventuelle 
utglidninger kan bli store.
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Eksempler på støttemurer
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Drens- og overvannsystem
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• Drens- og overvannsystem skal sikre at vann ikke trenger 
inn i vegkroppen, men ledes i grøfter, kummer og 
stikkrenner langs eller igjennom vegen.

• Skader som følge av vann og et dysfunksjonelt 
overvannsystem koster enorme summer hvert år. 

• Vegnettet i Vestfold og Telemark fylkeskommune består 
av ca 29’000 kummer, 34’000 stikkrenner og 353’000 m 
lukket rørgrøft.

• Store deler av disse objektene er etablert i forbindelse 
med bygging av veg. Betongrørene som ble brukt for 50 
år siden er av vesentlig lavere kvalitet enn dagens 
betong-rør, og vi ser nå en stor andel av disse rørene 
som kollapser.
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Rekkverk
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• Utdrag fra Håndbok N101:

- Formålet med rekkverk og støtputer er primært å redusere skadeomfanget på 
mennesker og materiell mest mulig ved utforkjøringsulykker. Rekkverk og 
støtputer settes opp for å:
• forhindre påkjørsel av farlige sidehindre 
• forhindre utforkjøring ved høye og bratte vegskråninger, dype grøfter, vann osv. 
•(…)
• forhindre at kjøretøy på avveie faller ned på veg, jernbane eller elv som går under vegen

- Rekkverk skal fungere slik at det ved påkjørsel leder kjøretøyet langs rekkverket 
til kjøretøyet stopper, eller leder kjøretøyet tilbake til kjørebanen, men ikke 
lenger enn at det unngår å kollidere med møtende kjøretøy. 

• Topp rekkverk skal være 75 cm over vegdekket.
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Falsk trygghet
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Rekkverk
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• Vestfold og Telemark fylkeskommune eier ca 900’000 m 
rekkverk.

• Et grovt estimat viser at 65-70% av rekkverket i fylket 
ikke er i henhold til standard.

• Ved en utforkjøring på et rekkverk som er for lavt, vil 
bilen komme over rekkverket og rulle ned i 
skråning/bekk/eller lignende.

• Utskifting av rekkverk koster ca 700,-/m, et moderat 
anslag av etterslepskostnaden er da på ca 400 MNOK 
eks. mva.
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Vegdekke - asfalt
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• Vestfold og Telemark fylkeskommune eier og drifter ca
3100 km fylkesveg, og 375 km gang- og sykkelveg.

• Årets asfaltbudsjett gir reasfaltering av ca 114,5 km 
inkludert gang- og sykkelveg.

• Resultatet av dette gir en syklus på 30 år mellom hver 
asfaltering.
- Normal levetid for dekket på en veg med ÅDT på ca 10.000 har en levetid på 

maksimalt 10 år.
- Normal levetid for dekket på en veg med ÅDT på ca 5.000 har en levetid på ca. 

15 år.

• Majoriteten av vegnettet i fylket er bygget på gamle 
kjerreveger. Vegene er i stor grad bygget opp av stedlige, 
ikke drenerende masser, og utvidet noe etterhvert som 
trafikkbildet har endret seg og vegene ble asfaltert.
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• På bakgrunn av dårlige grunnforhold og varierende grad av 
drenering står det tidvis mye vann i vegkroppen. Vinterstid går 
telen da dypt, og ødelegger asfaltdekket når vegkroppen
beveger seg.

• På bakgrunn av lave asfaltbudsjetter og lang syklus på 
reasfaltering får driftskontraktene store kostnader med 
lapping av trafikkfarlige hull på vegstrekninger som ikke 
kommer med på årets asfaltprogram.

• Prisene som gis på lapping i driftskontraktene er 
erfaringsmessig uforholdsmessig høye, noe som gir lite asfalt 
for pengene.

• Bildene på de neste sidene viser vegstrekninger som ikke var 
«dårlige nok» til å komme med på årets asfaltprogram. De 
anses allikevel som trafikkfarlige, og må dermed utbedres i 
driftskontraktene, til en høyere pris.
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Utført lapping
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Spørsmål?
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