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Saksprotokoll 
 

Veigrøfter langs kommunale veier 

Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  16/01475 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 57/16 21.09.2016 
 

 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 21.09.2016: 
Utvalget drøftet seg frem til følgende:  

 I pkt. 1 legges det til: «Innebærer dette dypere grøfter, eller grøfter som på annen 
måte vil oppleves som belastende i nærområdet, skal dette avklares politisk.» 

 I pkt. 2 legges det til: «Samtidig skal betydningen av veiens sidearealer for 
trafikksikkerhet, estetikk, kulturvern, naturvern og praktiske funksjoner ivaretas». 

 I pkt. 6 siste setning legges det til: «Trafikksikkerhet for myke trafikanter…» 

 Punktene 1-6 legges også til grunn for ferdigstilling av igangværende prosjekt. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Rådmannens innstilling med utvalgets endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 21.09.2016: 
1. Veigrøfter langs kommunale veier i boligområder i Ås skal etableres i tråd med 

«Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier». Der 
lokale forhold tilsier at det ikke er forsvarlig eller hensiktsmessig å følge normen 
må avvik påregnes. Innebærer dette dypere grøfter, eller grøfter som på annen 
måte vil oppleves som belastende i nærområdet, skal dette avklares politisk.  

2. Veigrøftenes hovedfunksjon er å sikre en forsvarlig bortledning av veivann, sørge 
for tilfredsstillende drenering av veigrunnen og bidra til trygge flomveier. Samtidig 
skal betydningen av veiens sidearealer for trafikksikkerhet, estetikk, kulturvern, 
naturvern og praktiske funksjoner ivaretas. 

3. I tettbebygde områder skal stell av grøftene kunne foretas av lokale grunneiere og 
det skal i hovedsak legges til rette for at grøftene kan klippes med vanlig 
gressklipper. 

4. Nedbør med høy intensitet vil skape avrenning som må håndteres via lokale 
drenssystemer og trygge flomveier. 

5. Det skal legges til rette for god informasjon og en tett kommunikasjon mellom, 
kommunen, utførende entreprenør og lokale grunneiere. 

6. Grøfter langs kommunale veier, utenfor boligområdene og der trafikken har 
tilsvarende preg, kan etableres som dype (50 cm) grøfter. Trafikksikkerhet for 
myke trafikanter og muligheter for parkering for adkomst til friluftsområder skal 
sikres. 

7. Punktene 1-6 legges også til grunn for ferdigstilling av igangværende prosjekt. 
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Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 26. september 2016 
 
Rita Stensrud 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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