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Ny veg til Nystulia og Viervangen
• Gang-/sykkelvei som stopper før krysset i nord vil forlenges 

opp mot krysset

• Entreprenørene som jobber i rasområdet tar på seg å salte for 
å redusere støv

• Fartsgrense blir 30 km/t ved krysset. Skiltplan fremsendt Viken

• Skilting ved Belstadsvingen/Fjellvegen som informerer om 
anleggsarbeid kommer

• Asfaltering vurderes, ikke besluttet. NVE er ikke avvisende til 
kostnadsdeling



Bilde forlengelse gang-/sykkelveg



Opprydding av eiendeler og avfall i 
rasområdet
• Norsk Sanerings Service 

(NSS) i gang med 
opprydding av 
bygningsrester i raset

• Ved funn av eiendeler som 
egner seg for å gi tilbake 
kontaktes eier. 1 dedikert 
person fulltid fra NSS

• Fortsatt enkelte områder 
som er for risikable å jobbe i

• Forsikringsselskapene er 
med å finansiere 
oppryddingen



Vann og avløp 

• Byggesøknad godkjent. 

• Samarbeid med NVE og vår 
entreprenør for å gjenopprette 
hovedtilkobling for vann og 
avløp  løpet gjennom rasgropa

• Midlertidige hovedtilkobling for 
vann og avløp blir liggende over 
jorder og gjennom boligfelt som 
risikoreduserende tiltak. Dette 
grunnet antatt bevegelse i grunn 
i rasgropa samt høy 
anleggsvirksomhet

• NVE i gang med sin anleggsvei 
inn i rasgropa



Midlertidig omkjøringsveg fv 120

• Jobbes ikke med

• Tiltaket støttes ikke økonomisk av Kommunaldepartementet

• Kostnaden vurderes til å bli for høy ift tiden den kan benyttes nå 
som det er klart når Fv 120 åpnes



Gjenåpning fv 120

• Viken utfører 
ytterligere 
grunnprøver. Mulig 
ferdig denne uken

• Voll mot 
rasmassene i vest 
opprettes

• Skader på 
infrastruktur 
over/under bakken

• Åpning estimert i 
september



Felles infrastruktur i Ask 
sentrum, FIAS

• Første etappe, 50-60 meter 
oppføres i sommer 

• Adkomstveg til Vestvang II



Døgnbemannet bolig for personer 
med nedsatt funksjonsevne 
fysisk/psykisk

• Startet å utarbeide 
saksfremlegg til politisk 
behandling  

• Sammenslåing av flere 
døgnbemannede tilbud 
vurderes 
(Hungerholt/Nystuen 1)



Omsorgsboliger

• 6 boliger i evakuert 
sone.

• Midlertidig løsning 
med bruk av Grønn 
avdeling under 
implementering etter 
politisk vedtak

• Noe rekruttering 
gjenstår

• Lett oppussing utføres

• Permanent løsning 
kan preges av 
Scenario og 
strategiprosess



Flerbrukshall

• Det har ikke vært kapasitet i administrasjonen til å jobbe videre 
med dette prosjektet etter skredet

• Kanskje det er mulig å gjenoppta dette arbeidet i løpet av 
høsten

• Et års utsettelse i dette prosjektet må påregnes


