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Vurdering av teknisk stand Gamle Mossevei

E6 ble anlagt ikke lenge etter andre verdenskrig, men før det var Gamle Mossevei
hovedveien fra s/Oslo til Sverige. Etter at E6 ble anlagt var Gamle Mossevei
fylkesvei før den nedgradert til kommunal vei på slutten av 1990-tallet, når den nye
firefelts E6'en ble åpnet.

As kommune har ingen dokumentasjon på oppbyggingen av veien, men den er
definitivt ikke bygget opp i henhold til dagens standard for veier med bruksklasse BK
10 (10 tonn aksellasttrykk) som må være standard på veier der det går tungtransport.

I veilista til Statens vegvesen er Gamle Mossevei klassifisert med bruksklasse BK 10
fra krysset med fv 152 og 400 meter sørover. I veilista er det også oppgitt at tillatt
vogntoglengde er 19,5 meter og at maks totalvekt kan være 50 tonn. Denne
klassifiseringen er nok noe som henger igjen fra da veien var fylkesvei og Statens
vegvesen hadde trafikkstasjon der hvor Tonerud Transport nå holder til, og ikke noe
som sier noe om den faktiske bæreevnen til veien.

As kommune har som sagt ingen dokumentasjon på oppbyggingen og bæreevnen
for Gamle Mossevei, men vi planlegger bæreevnemålinger i løpet av sommeren.

For at to vogntog skal kunne passere hverandre uten problemer, bør veibredden
være minimum 6,5 meter. Gamle Mossevei er 5,5 meter bred, og det er dermed ikke
mulig for to vogntog å passere hverandre, og det er også utfordrende for et vogntog
og en personbil å møte hverandre. Gamle Mossevei er skolevei for barneskolebarn
som skal til Brønnerud skole, samt for ungdomskoleelever som skal ta buss som
stopper i krysset med fv 152. Skolebarn og store biler sammen på en smal vei er en
trafikkfarlig kombinasjon. Dersom tungtransporten ikke kan fjernes bør det anlegges
gang- og sykkelvei langs Gamle Mossevei fra krysset med fv 152 og til avkjøringen til
eiendommen til Mesta Eiendom, hvor Tonerud Transport holder til.
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