
DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig og kommunalt sikra 

friluftslivsområder 

RØYKEN for 2013-2018 
 

    

 

Fakta om kommunen pr 07.01.2012 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

19 843  
 

175,8 6 [klikk her for å skrive] 

 

Kommunen har vurdert at det pt. ikke er behov for tilrettelegging i de tre områdene Torvøya og Hjelp 

(FS00001823), Tunhovd (Bestonstranda) (FS00000667) og Verven (Åros badestrand) (FS00000652). 

Forvaltningsplan er derfor ikke utarbeidet for disse områdene 

  

Ellefstranda 

/Nærsnestangen 

Høvikvollen 

Gamle 

Drammensbanen 

Hernestangen 

 



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
RØYKEN: Nærsnestangen, Ellefstranda (FS00000633) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

43/ 
216 

FS00000633 

 
 
  

 
1965 

 
4,2 

 

Røyken 
kommune 

 

Kommentarer Nærsnestangen eller Ellefstranda er et lite friluftsområde ytterst på tangen i 
tettstedet Nærsnes. Her er det fantastisk utsikt innover Oslofjorden. Området 
har en liten gresslette, en liten sandstrand og svaberg med stupebrett og en 
utedo. Området har ikke parkeringsplass 

 

  

Erverv

Avtale

Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat

Ja

Nei



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Naturtyper registrert: Lokalt viktig. Bløtbunnsområder i 

strandsonen. Et varierende bløtbunnsområde på nordenden 

av Saltbutangen med en god del undervannsvegetasjon 

Begrunnelse: Området dekker mindre enn 50 000 m² 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Det er ingen registrerte kulturminner på området. 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret for disse 

Toalett av laftet tre. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Smal vei og sti mellom bebyggelse. Ingen parkering. 

Bussforbindelse 10 minutter unna langs fylkesveien. 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

 
       annet [klikk her for å skrive] _______________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Rastebenk, stupebrett. søppelbøtter 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Nærsnestangen eller Ellefstranda er et lite friluftsområde 

ytterst på tangen i tettstedet Nærsnes. Her er det fantastisk 

utsikt innover Oslofjorden. Området har en liten gresslette, en 

liten sandstrand og svaberg med stupebrett og en utedo. 

Området har ikke parkeringsplass 

 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting



2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

 Etablere grillplass + 

benker, bord og 

informasjonsskilt 

 

Gi informasjon om 

kulturhistorie og 

naturmangfold 

 

RK 2014-15 150000 

 Sand Fylle på sand etter behov på 

utvalgte badeplasser og skåne 

de andre 

RK 2014-15 60000 

 Fjerne uønskede 

arter 

Rosa rugosa er ikke ønskelig RK eller FM 2014-15 50000 

      

 Total kostnad    260000 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Bedre skilting ned til området.  

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Plenklipping Hver 10 -14 dag 30000 RK  

2 Søppelhenting Etter behov og 

inntil 3 g/uke 

5000  RK  

      

 Sum årlig kostnad:  35000   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Rydde skog Hvert 4. år 2500  RK  

2 Male bygg Hvert 4. år 2000  RK  

3 Gruse adkomstvei Hvert 4. år 3000  RK  

4 Reparasjon av anlegg Etter behov 1000  RK  

      

      

 Sum årlig kostnad:  8500   

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 

 

 

  



 

Fotografier 

Strandområdet med utsikt over til Nesoddlandet   Strandområdet med utsikt mot Nærsnesbukta. 

 

Toalettet på området.     Stupebrett. 

 

Området inn mot naboeiendom. Gjerde er satt opp.  Inngangen til området.    

  



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
RØYKEN: Gamle Drammensbanen 

     Ny turveitrase’ over gamle jernbanespor fra Sikkestad til Gullaug, Lier 

 

1. Områdebeskrivelse/status 
Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

0/0 nn 

 
 
  

 
2011 

Ca 50 
daa 

 

Røyken 
kommune 

 

Kommentarer Gamle Drammensbanen ble nylig sikra med statlige midler.  Området ble 

overdratt fra jernbaneverket vederlagsfritt til Røyken kommune. Kommunen 

samarbeider med Lier kommune for å lage en turveitrasé med sykkelstandard 

over den gamle jernbanetraseen. Ved å åpne traseen for tur- og sykkelaktivitet 

er et stort stykke arbeid utført for å øke turmulighetene i området. Hele 

området er relativt tett befolket fra Spikkestad og mot Drammen. Den nye 

turtraseen åpner for muligheter med tog til Spikkestad og vandre eller sykle 

helt til Drammen/Brakerøya. Traseen vil foruten den spennende 

jernbanehistorien kunne by på spesielt ravinelandskap, flotte skogområder og 

utsikt til dalføret mot Drammen og nordover.   

  

Erverv

Avtale

Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat

Ja

Nei

Oldtidveien 



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Området preges av gjengroing over den gamle 

jernbanetraseen. Omkringliggende områder har mye løvskog, 

men også varierte innslag av gran og furu. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Det er ikke registrert noen kulturminner i dette området. 

Jernbanehistorien trekkes frem som spesielt interessant.  

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Det er ingen bygninger i traseen. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Tilgjengelig fra togstasjon samt buss i Lier og Spikkestad. 

Gangavstand fra bebyggelsen i Spikkestad.  

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

 
       annet [klikk her for å skrive] _______________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Det er ingen tilrettelegging i dag. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Tilknytning til forvaltningsplanen for Lier kommune og 

utviklingen av turveitraseen på den siden av grensen.  

  

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting



2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Midlertidig vei over 

fylling 

Etablere midlertidig vei over 

fylling på Røyken-siden 

RK 2013 Ca. 50 000 

2 Etablere gruset vei 

opp mot Spikkestad 

stasjon 

Gruse opp anleggsvei som 

brukes i forbindelse bygging av 

ny stasjon 

RK 2013 Ca. 50 000 

3 Fradeling og 

oppmåling 

Gjennomføre fradelings- og 

oppmålingssak 

RK 2013 Ca. 100 000 

4 Lyssetting langs 

strekningen 

Etablere gatelykter/belysning 

av G/S på hele strekningen 

RK 2015 Ca. 500 000 

5 Etablere kulvert 

gjennom fylling 

Etablere kulvert gjennom 

fylling til G/S, og ny gårdsvei 

Myre gård over fylling. 

RK 2016 Ca. 3 mill. 

 Total kostnad    3 550 000 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

[klikk her for å skrive]  

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Vegetasjonsrydding  10000 RK Enkel 

driftsoppgave 

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  110000   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Grusing Hvert 2.-3. år 100000 RK  

      

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  0   

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 

 

  



Fotografier 

Starten på nedlagt jernbane ved Spikkestad.  Bilvei med fortau over gammel jernbanetrasé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starten på ny turvei i gammel jernbanetrasé.   Oldtidsveien som i dag utgjør 

rundtturen mot Gullaugskleivene, Lier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamle jernbanespor fra Liers side mot Røyken. 

   



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
RØYKEN: Hernestangen og Jerdalsstranda (FS00000634) 

 

      

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

61/22
, 134, 
(61/ 
237, 
238, 
239 
utgått
?) 

FS00000634 

 
 
  

 
1975, 
1989, 
2000 

38,1 

 

Røyken 
kommune 

 

Kommentarer Området har forvaltningsplan laget i 2007 forfattet av Oslofjordens Friluftsråd. 

 

  

Erverv

Avtale

Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat

Ja

Nei



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Hernestangen er en realtivt slak odde som er en del av 

morenerygg. Det er store gressletter, luftige bjørkelunder, 

furuskog, annen blanda løvskog med en stor sandstrand og 

flere små rullesteinsstrender og noe svaberg ned mot sjøen. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Det er ikke registrert noen kulturminner i dette området.   

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret  for disse 

Det er mange bygninger til offentlig formål på området. To 

lafta utedoer. Et amfi med teknisk tårn for lyd og lys. 

Gjellumstua med ei lafta bu. Hernes bruk med hovedbygg, låve, 

stabbur, salen/sidebygg med kiosk og utstillingslokale. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Gang og sykkelsti fra Hyggen. Gruset P-plasser. 

Bussforbindelse fra Hyggen.  

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

 
       annet [klikk her for å skrive] _______________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Badeflåte, vannpost v/toalett, enkel utedusj ved stranda, små 

steinmoloer ut i vannet fra stranda. Søppelbøtter og 

parkeringsplasser. Turveien har nå universell standard på hele 

strekningen. Den er også lyssatt. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Vurdere kystled i ett av byggene. Ønske frem i tid å erverve 

hyttetomtene som ligger vestvendt mot sjøen og båthavna når 

de kommer for salg.  

 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting



2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Nye parkmøbler, 

infoskilt om natur og 

kultur  

Behov for benkebord rundt 

turvei og inne på friområdet  

RK 2014-15 300000 

2 Sand Fylle på sand på eksisterende 

strand og fornye strandområdet 

vendt vestover ihht helhetsplan 

RK 2014-15 200000 

3 Steinkant mot erosjon Bygge kant som hindrer erosjon 

langs Jerdalsstranda 

RK 2014-15 300000 

4 Utvide strandområde Bedre tilgjengelighet for flere RK 2014-15 100000 

5 Etablere Kiteområde Bedre tilgjengelighet for flere 

brukere 

RK 2014-15 100000 

      

 Total kostnad    1000000 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

[klikk her for å skrive]  

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Plenklipping Hver 10. dag 250000 RK  

2 Vask av sanitæranlegg mm.  Ved behov. Nå 3 

g/uke 

50000 RK Snart daglig! 

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  300000   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Gruse turveien Hvert 4. år 5000 RK  

2 Gruse parkeringsplass Hvert 4. år 1000 RK  

3 Male bygninger Hvert 4. år 1000 RK  

4 Rydde skog Hvert 4. år 3000 RK  

      

      

 Sum årlig kostnad:  10000   

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 

 

 



 

Fotografier 

  Se forvaltningsplan fra 2007 (Oslofjordens Friluftsråd). 



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
RØYKEN: Høvikvollen (FS00000645) 

 
 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

46/ 
148, 
O/1,2 
?? 

FS00000645 

 
 
  

 
1997 

 
122 

 

[Røyken 
kommune] 

 

Kommentarer Høvikvollen er et større friluftsområde med mange muligheter for aktivitet. 

Den vestlige delen av området har stier og turveier i et skogkledt landskap. 

Ned mot sjøen er det store gressletter med spredte furutrær, strand og 

svaberg.. 

 
  

Erverv

Avtale

Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat

Ja

Nei



 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc. 

To isdammer beliggende i et mye benyttet friområde/ 

hytteområde. Botanisk interessant område som bl.a. arter 

som storkonvall, skjellrot og skavgras. Dammen betegnes som 

middels næringsrike, med bl.a. elvesnelle og flaskestarr som 

fuktvegetasjon. Invertebratfaunaen synes å være fattig, trolig 

pga. av tett bestand av karpefisk (Bolghaug og Dolmen 1996). 

Kantskogen rundt er dominert av svartor og furu. Det ble 

gjort prøvetaking etter salamandere i 1996, men ingen ble 

registrert (Strand 1997).  

Naturtyper registrert: Viktig. Dam. Isdam. Artsforekomster: 

Dvergflaggermus. Leveområde. Andefugler. Yngleområde. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Det er ingen registrerte kulturminner i området.  

Av nyere tids historie: Isdammer – Rester av 

utskipningsanlegg og dammene viser et tidligere senter for 

isproduksjon og iseksport 

Bygninger Nevn evt bygninger 

på området og 

omtal kort bruken 

av og ansvaret for 

disse 

Eldre serviceanlegg. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Egen bil til flere store parkeringsplasser. Bussforbindelse ved 

fylkesveien. 

Egnet bruk Vurdering av hvilke 

aktiviteter området 

egner seg for 

 
       annet Kyststien går forbi ___________________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede) 

Adkomst, bål-/grillplasser, lekeapparater, merking av 

stier/løyper, parkeringsplass, servicebygg med dusj etc. 

søppelbøtter, handicapbaderampe, badeflåte, bordbenker 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Høvikvollen er et stort friluftsområde med store gressletter, 4 

isdammer, skogsområder, et par små sandstrender og en del 

svaberg ned mot Oslofjorden. Området ligger mellom 

Nærsnes og Båtstø. Det er mange turmuligheter herifra med 

bl.a. Kyststien i begge retninger og sløyfer rundt isdammene. 

Området har et eldre servicebygg, handicapbaderampe og en 

badeflåte. 

Turgåing Sykling

Bading Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting



2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Nytt servicebygg Eldre bygg trenger erstatning. 

Erfaringstall fra Hernestangen 

RK 2014-15 2500000 

2 Kajakkanlegg Flytebrygge RK 2014-15 200000 

3 Skjøtsel Vegetasjon i skog og rundt 

isdammer, og langs turveier 

RK 2014-15 300000 

4 Hengebru Reetablere hengebru til 

spennende øy i isdammen for å 

bedre tilgjengeligheten 

RK 2014-15 [klikk her for 

å skrive] 

5 Gruse stier  RK  100000 

6 Lage gapahuk  RK  100000 

 Total kostnad    3 400 000 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

[klikk her for å skrive]  

 



3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f eks 

rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Plenklipping Hver 10. dag 140000  RK  

 Vedlikehold av utedo  10000 RK  

 Vedlikehold av stupebrett, tampe, 

dusj, etc. 

 10000  RK  

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  160000   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, skogrydding 

etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Gruse vei Hvert 4. år 10000   

2 Gruse parkeringsplass Hvert 4. år 15000   

3 Skogrydding Hvert 4. år 20000   

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  45000   

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 

 

 



 

Fotografier 

Innfallsporten til området med parkering.  En av de mange isdammene i området. 

 

Parkeringen nede på området.    Området mot vest grenser til hytteeiendom. 

 

Utkikksplass ned mot gressletta.     Toalettanlegget.    

  

  



DEL 3: 

Oppsummering  

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 

friluftslivsområder i RØYKEN kommune 

2013-2018 

Område (navn) Tiltak 

nr 

Tiltak Kostnad Utføres 

av  

Prioritet Merknad 

Gamle 

Drammensbanen 

1 Etablere midlertidig 

vei over fylling på 

Røyken-siden 

50000 RK 1 Etablere midlertidig 

vei over fylling på 

Røyken-siden 

Gamle 

Drammensbanen 

2 Gruse opp 

anleggsvei som 

brukes i forbindelse 

bygging av ny 

stasjon 

50000 RK 2 Gruse opp 

anleggsvei som 

brukes i forbindelse 

bygging av ny 

stasjon 

Gamle 

Drammensbanen 

3 Gjennomføre 

fradelings- og 

oppmålingssak 

100000 RK 3 Gjennomføre 

fradelings- og 

oppmålingssak 

Høvikvollen 1 Eldre bygg trenger 

erstatning. 

Erfaringstall fra 

Hernestangen 

2500000 RK 4 Midler må settes av 

i investerings- 

budsjett RK 2014 

Hernestangen og 

Jerdalsstranda 

1 Behov for 

benkebord rundt 

turvei og inne på 

friområdet 

300000 RK 5 Midler må settes av 

i investerings- 

budsjett RK 2014 

Hernestangen og 

Jerdalsstranda 

2 Fylle på sand på 

eksisterende strand 

og fornye 

strandområdet 

vendt vestover ihht 

helhetsplan 

200000 RK 6  Midler må settes av 

i investerings- 

budsjett RK 2014 

Gamle 

Drammensbanen 

6 Lyssetting langs 

strekningen 

500000 RK 7 Midler må settes av 

i investerings- 

budsjett RK og Lier 

2014 

Gamle 

Drammensbanen 

7 Etablere kulvert 

gjennom fylling 

3000000 RK 8 Midler må settes av 

i investerings- 

budsjett RK og Lier 



2014 

       

       

Total kostnad i 

planperiode:  

  6700000*    

* Alle tiltakene er ikke satt opp i lista, dette ønskes gjort ved en revidering senere i planperioden  

 

2. Drift av statlig sikra friluftslivsområder i 

RØYKEN kommune 2013-2018 (frivillig 

utfylling) 

Område (navn) Løpende oppgaver Årlig 

kostnad 

Større 

oppgaver 

Kostnad Merknad 

Gamle 

Drammensbanen 

Vegetasjonsrydding 10000 Grusing hvert 

2.-3. år 

100000  

Høvikvollen Generelt 

vedlikehold 

160000 Grusing og 

skogrydding 

45000  

Hernestangen og 

Jerdalsstranda 

Generelt 

vedlikehold 

300000 Sjeldnere 

vedlikehold 

8500  

Nærsnestangen/ 

Ellefastranda 

Generelt 

vedlikehold 

35000 Sjeldnere 

vedlikehold 

10000  

      

Total årlig 

kostnad 

 495000  163500  

Total kostnad i 

planperiode: 

 2 475000  817500  

 


