
VAKTINSTRUKS FOR VAKTLEDER PÅ SOLLI 

VINTEREN 2021-2022 

Senest 4 dager før vakt 
1. Vaktleder SKAL kontakte øvrige personer på vaktlisten og bekrefte at de har lest og

forstått oppgaven de er tildelt og at de er klare.
2. Vaktleder skal bekrefte at vaktlaget er klart per e-post til kontaktperson i Solli styret, og

rapporterer evt. bytting av vakter samt avtale henting av nøkkel.

Vaktdagen 

NB! Ta med lommelykt. Det kan være vanskelig å finne hovedbryteren (jordfeilbryter) i 
sikringsskapet uten dette. Bryteren skal skrues av ved vaktslutt. 

1. Vaktene skal innkreve parkeringsavgift med kr. 30,- pr. bil mot fremvisning av VIPPS
betaling.
(Herav går kr. 10,- pr. bil til Asker kommune, jf kommunestyrets vedtak av den 7.
desember 2005).

Betaling skal skje med VIPPS.

Dersom bilister ikke har telefon og/eller kun ønsker å betale kontant og/eller VIPPS ikke
fungerer, skal bilisten oppfordres til å betale i etterkant.
Vipps-koden er 77299. Sjekk at betalingen har gått gjennom på kundens telefon. Det skal
være plakater (A4 i kassen eller bua) og en større bukkeplakat.

2. Vaktene skal organisere parkeringen slik at alle biler parkerer på lovlig anvist plass og at
kapasiteten utnyttes optimalt. Her er det viktig at vakten som anviser plass viser
myndighet og krever tett pakking av biler for optimal plassutnyttelse. Skråparkering bør
unngås. Det kan gjerne dannes en liten ventekø på øvre plan, men ikke på nedre plan. Det
må være god plass på nedre plan til at utrykningskjøretøy kan kjøre inn til skiløypa.

3. Når det er ca. 20 ledige plasser igjen må en vakt flytte stopp-punktet for trafikken til
Bergsmarka. (se kart nedenfor). Forflytning av stopp-punktet må skje raskt for å unngå kø
og trafikkaos i den bratte kneika opp til parkeringsplassen. Dette gjelder spesielt når det er
snø/is på veien.

Kommunen leier et jorde hos bonden ved Bergsmarka. Her er det gratis parkering. «P-fullt-
skiltet settes ved veien rett ved innkjørsel til dette jordet. Bilister må parkere på dette jordet, 
eller snu. Det skal ikke dannes en ventekø siden det sperrer for øvrig trafikk. Biler kan slippes 
forbi for å bringe og hente. Ha radio eller telefonkontakt med vakt på Solli som kan gi beskjed 
om ledige plasser. 



Hvis jordet på Bergsmarka ikke er tilgjengelig eller det ikke er skispor fra Bergsmarka, skal 
det ikke settes noe stopp-punkt her. Istedenfor settes «P-fullt»-skiltet i rundkjøringa ved 
Vøyen. Vakten kan ikke stoppe biler fra å kjøre inn, men informer gjerne om at det er fullt på 
Solli og at det finnes alternative utfartsparkeringer som Sem, Liertoppen etc. Ha 
telefonkontakt med vakt på Solli. 

4. Det kan være glatt i bakken opp til øvre plan. Dette partiet kan strøs med grus fra en
strøkasse som står ved vaktbua.

5. Dersom det oppstår behov for assistanse fra politiet i.f.m. trafikk-kaos i Solliveien eller
annet kan de kontaktes på tlf. 0 28 00.

6. Vaktene skal forestå søppelplukking i den grad det er nødvendig og praktisk gjennom-
førbart.

7. Hovedbryteren skrues av ved avsluttet vakt.

Etter vakt lørdag 

Vakt 3 leverer nøkkel til søndagens vaktleder.    

Etter vakt søndag 

Vakt 3 leverer nøkkel i h.h.t. avtale til kontaktperson i Solli styret (senest mandag kveld). 

Stopp-punkt ved Vøien 

Stopp-punkt på Bergsmarka 



Blå strek angir ca stopp-punkt. Rød strek er skiløype. P-skilt er på jordet som kommunen leier av bonden på 
Bergsmarka. Hvis jordet ikke er brøytet, eller det ikke er skiføre fra Bergsmarka, skal det ikke settes stopp-punkt 
her. 


