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Notat - Svar på spørsmål til spørretimen - salting og strøing 
av veiene i Øvre Eiker 
 
Det oppgis ikke hvilke veger det dreier seg. Svaret gis derfor på generelt grunnlag for drift av 
kommunale veger i kommunen. 
 
På kommunale veger i Øvre Eiker følges følgende strategi for vinterdrift: 
“Vegen skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette skal 
oppnås ved å redusere mengden snø og is på vegen samt sikre tilstrekkelig veggrep for 
trafikantene. Vinterdrift gjennomføres i hovedsak som vinterveger. Dette innebærer at det på 
kommunale veger aksepteres et snø- og isdekke på hele eller deler av vegen hele vinteren 
igjennom.” 
 
Det gjennomføres strøing med knust steinmateriale dersom forholdene hindrer normalt 
utrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. På vegstrekninger hvor forholdene kan være særlig 
vanskelig kan det være at det blir satt inn større innstas, f.eks. ved punktstrøing i kurver, bakker, 
kryss og rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler. 
 
Enkelte kommunale veger blir saltet: Drammensveien, Rådhusgata, Jungerveien, Semsveien og 
Harakollen. Bakgrunn for salting her er høye trafikktall og/eller bratt helling. For øvrig er det av 
miljømessige årsaker ikke lagt opp til mer salting enn høyst nødvendig for å opprettholde 
framkommelighet og trafikksikkerhet på de kommunale vegene.  
 
I uttalelse fra jordbrukssjefen er det miljømessig og landbruksmessig et mindre problem for 
veksten at det kommer singel på dyrka mark enn salt. Salt kan være giftig for plantene.  
 
Når det gjelder grus, sand og salt som havner utenfor vegbanen så er dette et forhold som 
berører alle med eiendom langs offentlig veg. Kommunene støtter seg til Statens vegvesen og 
Samferdseldepartementets lovlighetsvurderinger når det gjelder adgang til å brøyte snø og is 
som eventuelt er sand- eller saltblandet inn på private eiendommer der konkusjonen er at 
normalt vintervedlikehold må tåles uten krav om erstatning. Resonnementet her er blant annet 
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at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av 
denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder. 
 
Kommunen har ikke endret strategien på vinterdrift de senere årene. Strategien vurderes til å 
fungere godt for å opprettholde både miljø, framkommelighet og trafikksikkerhet, og det 
foreligger ingen konkrete planer om å endre dette. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Marit Nyhus 
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