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Svar - Klage på brøyting i Fjordveien 19-33
Hei igjen.
I og med du har sendt en identisk henvendelse og ingenting er forandret fra den gang du fikk
svar, føltes det naturlig å referere til det som ble skrevet i 2021.
Når vi brøyter det offentlige veinettet er det vanlig praksis at veien brøytes til hver side og på
de strekningene det er fortau brøytes disse til slutt ut til siden. Det er viktig at arbeidet med
snørydding gjøres effektivt slik vi kan holde det offentlige veinettet åpent og fremkommelig
ved snøfall. Ved å brøyte fortau ut i veien kreves det erfaringsmessig flere gjennomkjøringer
for å få ryddet bort snøen i veien, noe som gjør at vi bruker lenger tid på å åpne veinettet. Det
er også slik det ikke er mulig å etterkomme alles ønsker og inngå spesialavtaler for deler av
veinettet. Våre entreprenører har krav til kvalitet i sin kontrakt med kommunen og de utfører
arbeidet på best mulig måte for å holde seg innenfor tidskrav og krav til kvalitet i utførelsen.
Arbeidet med brøyting er krevende og spesialavtaler etter ønsker fra beboere ville gitt
redusert fremkommelighet og trafikksikkerhet ved økt tidsbruk og administrasjon rundt
utførelsen.
Vi har forståelse for at brøytekanter i private avkjørsler er en ulempe for beboere, og det er
flere enn beboerne i Fjordveien som ønsker så liten brøytekant som mulig, eller kanskje aller
helst ingen brøytekant i det hele tatt. Det er uansett slik at det må påregnes brøytekanter når
man bor langs offentlig vei.
Vår entreprenør er informert om henvendelsen slik at de kan vurdere om utførelsen kan
gjennomføres på en annen måte uten at det påvirker fremdrift og kvalitet. Vi håper denne
redegjørelsen samt tidligere svar gir forståelse for at det ikke vil bli gitt et pålegg til
entreprenøren om endring av utførelsen.
Med hilsen

John Arne Riis
overingeniør
Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Org. nr: 974553317
Eyvind Lyches vei 10 Bank:
Telefon:
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur
Kopi til:
Kristen Gifstad

Side 2 av 2

