
 
 
 
 
 
 
 
 
Veivedlikehold 
 
Generelt ansvarsområde: 

 Rælingen kommune kommunalteknikk har ansvar i for drift av vegnett og tilhørende gang/ 

sykkelvegnett ved kommunale veier, samt gang / sykkelvei langs Fylkesveier. 

 Statens vegvesen har ansvar for vei- og gangveiareal langs Riksvei samt fortau langs Fylkesvei. 

 Private veier, blir ikke å regne som offentlig veg og driftes ikke av Rælingen kommune  

 
Vi forplikter oss å gi: 

 
 Tjenesten skal sikre god framkommelighet og trygg ferdsel på de kommunalt driftede veier, samt 

kommunalt driftet gang- og sykkelveinett. 

 Veibane, gang- og sykkelvei skal ha et dekke som er trygt og sikkert å ferdes på 

 

Å utføre denne ”leveransen” som omfatter: 

 
Sommervedlikehold: 

 Huller i veibanen, skal utbedres eller sikres så snart som mulig, etter at kommunen er kjent med 

forholdet. Det skal maksimalt ta 3 uker, fra kommunen har mottatt beskjed, til hullet er tettet igjen. 

 Feiing av strøsand, støv og skitt etter vinteren, fullføres innen 17. mai i hele kommunen på 

kommunale veier. Kommunalteknisk enhet benytter frivillige / innleid hjelp til plukking av søppel 

langs kommunale veier. 

 Det vil bli kjørt kantslått minimum 1 gang pr år, gjennom det kommunale veinettet 

 Grøfting, slukrens, kvisting, og skilting utføres etter behov.  

 
Vintervedlikehold: 

 Rælingen kommune vil begynne brøyting ved 5cm snøfall. Det aksepteres inntil 15cm snødybde, 

under vanskelige værforhold må det aksepteres at denne målsettingen ikke overholdes. 

 Ishøvling vil utføres ved behov. 

 Bortkjøring av snø vil bli utført når krav til vegbane ikke lenger er ivaretatt. 

 Strøing salting er en service utført av kommunen, dette iverksettes etter behov. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vi forventer oss av deg som innbygger i Rælingen kommune. 

 
 Hus-/gårdeier skal flytte/fjerne kjøretøy og tilhengere som er til hinder for vedlikehold av veien, 

jfr. vegtrafikklovens § 37. mange boligfelt blir ikke brøytet pga av at brøytemannskapene må 

stanse ved feilparkerte biler. 

 Hus-/gårdeier skal ikke legge snø på trafikkarealet (fortau/ veibane) etter rydding av egen tomt, 

jfr. veglovens §57. Huseier har selv ansvar for å rydde snø og strø i egen inn/utkjørsel etter 

brøyting ishøvling av offentlig vei jfr. veglovens § 43 

 Ikke skader offentlig vei eller fjerne innretninger som hører til veien i jfr. Vegloven § 57. 

 Det må ikke lagres ting på veiområdet, jfr. vegloven § 29, §30 , og § 57 

 Brukere ferdes på eget ansvar, og må utøve nødvendig aktsomhet i jfr. vegtrafikkloven §3. 

 Eier eller rettshaver er pliktig til å fjerne/ beskjære all vegetasjon på egen tomt som henger ut i 

trafikkarealet (fortau, veibane,), jfr. veglovens § 31. 

 Huseiere til offentlig vei, er ansvarlig for at gjerder, murer, stikkrenner og vegetasjon mot vei er i 

iht. vegloven, Plan og bygningsloven, kommunal veinorm og reguleringsplan.  

 Gjerder skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. I utgangspunktet erstattes gjerder 

og konstruksjoner bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, 

belegningsstein osv, som er plassert i veiareal / jfr. vegloven§1 vil ikke være erstatningspliktig 

uansett. 

 Husk merking av utsatte gjerder og lignende. Merking bør om muligens, settes en halv meter fra 

det du vil markere. Hekker eller lignende som er ømtålig for strøing, salting eller brøyting må 

skjermes av eier 

 
Du som innbygger i Rælingen kommune har rett til å klage dersom: 

 
Det er mangler i forhold til denne erklæringen, og vi ber deg da om å legge inn klagen på 

VEIENMIN  

Denne siden blir hver dag gjennomgått av oss, og vi vil sjekke forholdene, og gi deg  

som innbygger, en rask tilbakemelding, her på siden. 

 
Når du ringer: 

 
Når du ringer servicetorget, legger de inn melding på veienmin.no for deg. 

Brev eller e-post får du svar på så snart som mulig, og senest innen 3 uker. 

 

 
Feil vedr ovennevnte saker, kan du ringe: 

 
Tlf.: 63 83 51 00 mellom kl 08.00 – 15.30. Etter kl 15.30 – ring vår vakttelefon på mobilnr 

90640894 som vil bli besvart fra kl. 15.30 – 07.00 

Ved henvendelse vedrørende brøyting fra Bjørnholthagen og nordover, 
kan entreprenør kontaktes på telefon 95155943 

 
Praktiske opplysninger: 
www.veienmin.no 
 
Rælingen kommune, besøksadresse: Rådhuset, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby 

Rælingen kommune, Postadresse    : Postboks: 100, 2025 Fjerdingby 

e-post: postmottak@ralingen.kommune.no 

Åpningstid: 08.00 – 15.30 Tlf.: 63 83 51 00 
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