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FORORD 
Vei- og gatenorm for Nord-Odal kommune erstatter Norske kommuners sentralforbunds veinorm – 
kommunalteknisk norm.

Nord-Odal kommunes vei- og gatenorm er en forenklet og komprimert veinorm sammenlignet med Statens 
vegvesens veinormaler. Nord-Odal kommunes vei- og gatenorm skal fungere som oppslagsverk og kortfattet 
innføring i de krav som stilles til vegplanlegging for privat og kommunalt vegnett. Planlegging av riks- og 
fylkesveger skal i sin helhet følge Statens vegvesens vegnormaler.  

Normen består av 6 kapitler på ulike tema og et vedlegg. I vedlegget inngår bl.a. et stikkordregister for å 
gjøre det enklere å bruke normen som oppslagsverk.  

Vei- og gatenormen er i sin helhet vedtatt av kommunestyret og skal som hovedregel følges også når det 
gjelder anbefalinger som ikke er formulert som bindende krav (for eksempel der ordet bør er knyttet til 
kravene). I plan- og byggesaksprosessen kan det gjøres unntak fra bestemmelsene innenfor de rammer som 
er gitt i bindende forskrifter og vedtekter, men alle unntak skal begrunnes og særskilt godkjennes av 
kommunen.  

Forholdet til sentrale bestemmelser i vegloven og plan- og bygningsloven er nærmere omtalt i kapittel 1.  

Februar 2014  
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1 GENERELLE BESTEMMELSER 

1.1 Generelt 
Nord-Odal kommunes vei- og gatenorm er en forenkling og i en viss grad en lokal tilpasning i forhold til 
Statens vegvesens vegnormaler. 

Nord-Odal kommunes vei- og gatenorm gjelder både private og kommunale veier, også avkjørsler og 
parkeringsplasser. I utgangspunktet gjelder også normen i fortettingsområder, men her vil det oftere kunne 
oppstå konflikt som betinger en større grad av skjønn. Planlegging og bygging av riks- og fylkesveier 
følger sin helhet Statens vegvesens vegnormaler (017). 

For mange parametre er det angitt minimumskrav. I en del tilfeller kan ikke alle minimumskravene brukes 
samtidig. I slike tilfeller må det også brukes skjønn. 

Det henvises til Statens vegvesens håndbøker 017 og 018 med flere, når det er behov for 
utdyping/supplering av kravene i denne normen. For VA-anlegg henvises det til kvalitetshåndbok for vei, 
vann og avløp. I tillegg henvises det til punktene i gravemeldingsskjemaet. 
. 

Krav gitt i vedtatt reguleringsplan, plan- og bygningsloven med forskrifter samt vegloven, gjelder foran de 
generelle kravene i Nord-Odal kommunes lokale vei- og gatenorm. 

Gyldighetsområdet for denne normen er: 
• Alle veier, gang-/sykkelveger, fortau, plasser, bruer, over-/underganger, støttemurer m.m. som skal 

overtas av kommunen for drift og vedlikehold. 
• Private atkomstveger til to eller flere eiendommer. 
• Private trafikkarealer som er åpne for allmenn ferdsel. 

1.2 Hjemmelsgrunnlag 
Lov av 21. juni 1963 – Vegloven – gir i § 13 Samferdselsdepartementet adgang til ved forskrift å gi 
bindende bestemmelser om utforming og standard for offentlig vei. Gjeldende forskrift ”Forskrift om 
anlegg av offentlig veg” ble sist gitt 29.03.2007 og trådte i kraft samme dato. Den gjelder alle kategorier 
offentlig vei uten å skille mellom riks-, fylkes- og kommunale veier. Etter forskriftens § 3 kan 
Vegdirektoratet innenfor rammen av forskriften fastsette utfyllende bestemmelser – vegnormaler. Slike 
vegnormaler er utgitt av Vegdirektoratet i form av håndbøkene 017 ”Veg-og gateutforming” og 018 
”Vegbygging” blant fler. Håndbøkene revideres med jevne mellomrom. 

Statens vegvesen kan på dette grunnlag sørge for at både planlegging og bygging av alle offentlige veier 
følger de tekniske krav som disse bestemmelser fastsetter. I forskriftens § 3 punkt. 5 er følgende bestemt: 

”Vegnormalene skal sikre en tilfredsstillende og enhetlig kvalitet på vegnettet ut fra 
samferdselspolitiske mål. Vegnormalene vil derfor måtte inneholde en del standardkrav. 
Vegnormalene skal likevel gi frihet til å velge løsning tilpasset forholdene på stedet.” 

I likhet med en rekke andre kommuner har Nord-Odal kommune sett behov for en nærmere lokal tilpasning 
av de sentrale bestemmelser fra Vegdirektoratet. Det står kommunen fritt til å gi slike bestemmelser 
innenfor rammen av samferdselsdepartementets forskrifter og de sentrale veinormaler som er utgitt av 
Vegdirektoratet. Kommunen kan dessuten selvstendig gi regler om utførelse av veganlegg med mer etter 
”Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)” av 2008-06-27 nr 71 § 18.1 2. ledd. 
Krav til utførelse av private veier (private veier eller veier som er åpen for alminnelig ferdsel, men som 
ikke skal overtas av kommunen) bygger på bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 18.1 2. ledd. 

Vei- og gatenormen kommer til anvendelse og skal følges ved: 
• Planbehandling etter plan- og bygningsloven, §§ 3-19. 
• Der Statens vegvesen er høringsinstans 
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• I den konkrete byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven §§ 18.1, 20.1, 21.10, 27.4 og 
28.7. 

Arbeidet som omfattes av disse retningslinjene, skal være i henhold til stadfestet områderegulerings-/ 
detaljreguleringsplan eller annet kommunalt vedtak. 

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter gjelder for utførelse, kontroll, godkjenning og 
overtakelse av anlegg som faller inn under disse retningslinjene. 

Bruken av vei- og gatenormer må ses i sammenheng med forskrift om saksbehandling og kontroll i 
byggesaker, der offentlige veianlegg er unntatt fra søknadsplikt i de tilfeller der veianlegget er detaljert 
avklart i regulerings- eller bebyggelsesplan og endringer ikke foretas i anleggsperioden. 

For å samordne plan- og utførelsesfase tar kommunen sikte på tidlig i planfasen å etablere samarbeid 
mellom de berørte fagavdelinger, slik at de ulike etaters behov og interesser – og forholdet til utbygger – 
blir ivaretatt på mest mulig hensiktsmessig måte. 

I medhold av kommunelovens § 10 nr. 2 gir kommunestyret utvalg for eiendom og samfunn myndighet til å 
trekke avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde, med mindre myndigheten er lagt til annet 
organ eller rådmannen. 

Utvalg for eiendom og samfunn er ansvarlig for samordning, planlegging og drift av kommunens tekniske 
oppgaver. For øvrig arbeider utvalget innenfor de rammer som er fastlagt i medhold av blant andre: 

• Forvaltningsloven 
• Forurensningsloven 
• Vegloven 
• Vegtrafikkloven 
• Plan- og bygningsloven 
• Granneloven (naboloven) 

Utvalg for eiendom og samfunn har vedtaksmyndighet innenfor sitt arbeidsområde i tråd med de retningslinjer
som er fastsatt i lov, gitt i medhold av lov og i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement og vedtak 
fattet av kommunestyret. 

1.3 Sikkerhet, Helse og Arbeidsliv (SHA)  

1.3.1 Generelt 
Forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet både under prosjektgjennomføringen og ved anvendelse av 
det ferdige produkt skal ivaretas iht. gjeldende lover og forskrifter, samt kontraktens krav til HMS. 

Alle parter bør definere sine mål med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Alle mål bør være i samsvar med 
byggherres mål og med intensjoner i lover og forskrifter. 

1.3.2 Ansvar for gjennomføring av byggherreforskriftens betemmelser 
I Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (også kalt 
Byggherreforskriften) fastslås at tiltakshaver har ansvar for gjennomføring av forskriftens bestemmelser 
mhp sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.  

Tiltakshaver skal gjennom skriftlig avtale med prosjektleder (§6) avtale følgende: 
• Hvem som skal utpeke SHA koordinator 
• Hvem som skal sørge for plan for SHA på bygge- eller anleggsplassen 
• Hvem som skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet 

Det presiseres at byggherreforskriften ikke omhandler SHA-forhold i driftsfasen etter at prosjektet er tatt i 
bruk av tiltakshaver. Slike forhold ivaretas gjennom Plan- og bygningsloven med forskrifter, 
Arbeidsmiljøloven, Lov om vern mot forurensning, Brann- og eksplosjonsloven, Lov om tilsyn med 
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elektriske anlegg og utstyr, Lov om produkter og forbrukertjenester, Lov om vern mot tobakksskader, Lov 
om eksplosive varer, med flere. 

1.3.3 Prosjekteringsfasen 
For de prosjekterende innebærer forskriften at det i planlegging og prosjektering skal sikres at forholdene 
legges til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) blir ivaretatt. Det skal tas spesielt hensyn til: 

• Valgte løsninger og rekkefølgen av arbeider 
• Tidsperiode for utførelse av de forskjellige arbeider 
• Foreliggende planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

I løpet av prosjekteringsfasen skal det fremkomme informasjon som er vesentlig for gjennomføring av 
arbeidene, og riktig kostnadsberegning av disse. Dette kan eksempelvis være: 

• Tiltak for å hindre utslipp til omgivelser 
• Tiltak for å hindre ras, grunnbrudd etc. 
• Tiltak for å hindre fall eller fallende gjenstander 
• Tiltak ved arbeider nær høyspentledninger, trafikkerte veger etc. 

Oversikten er ikke uttømmende. 

Prosjekterende har innflytelse på valg av materialer og løsninger under prosjekteringen. Prosjekterende skal 
på tegninger og/eller i andre dokumenter omtale de risikomoment som tiltaket medfører, samt gi forslag til 
løsninger. De risikoforhold som blir kartlagt under prosjekteringen skal rapporteres videre til entreprenør 
for gjennomføring av sikker jobb analyser (SJA).  

Eksempler på SHA-risiko er: ras, sammenstyrt, synke i gjørme, fare for drukning, fall, fallende gjenstander, 
tunge løft, stråling, varme arbeider, kjemiske stoffer, biologiske stoffer, arbeid nær kraftlinjer, arbeider i 
fjellanlegg, dykking, bruk av sprengstoff, montering/demontering av tunge prefabrikkerte elementer, 
lysforhold, støy, støv, fremkommelighet, arbeidsatmosfære, arbeid nær trafikk, ytre miljø, 
avfallshåndtering, orden og hygiene, m.m. Oversikten er ikke uttømmende. 

Kartlegging, identifisering og behandling av SHA risiko er en kontinuerlig og levende prosess, men 
arbeidet må hele tiden ligge i forkant av detaljprosjekteringen. 

HMS aspekter som avdekkes i prosjekteringsfasen, skal defineres og synliggjøres i egne prisbærende poster 
i prosjektbeskrivelsen/anbudsgrunnlaget, slik at de utførende kan innkalkulere kostnader med hensyn til 
HMS arbeid. 

Byggherreforskriften stiller krav om at det skal utarbeides en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 
ved gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter (§8). Det er tiltakshaver, eller dennes prosjektleder, som 
er ansvarlig for at planen utarbeides. 

Det er viktig at oppbyggingen av SHA-planen tilpasses det enkelte oppdrag. Planen skal fange opp de 
kartlagte risikomomenter og evt. spesielle forhold som ikke er spesifikt omtalt i gjeldende lover og 
forskrifter. 

En vesentlig del av byggherrens ansvar er å sørge for en sikker gjennomføring av hele prosjektet. 
Fremdriftsplan for utførelsesfasen (som vanligvis utarbeides i samarbeid med entreprenøren(e)) må 
gjennomgås i SHA sammenheng. Det er viktig å vurdere om det er avsatt nok tid til å gjennomføre de 
spesifikt angitte arbeidsoperasjoner. Rekkefølgen i arbeidene skal vurderes slik at det ikke utføres farlige 
arbeider i nærheten av andre aktører i prosjektet. 

SHA-koordinator for prosjekteringen skal koordinere SHA arbeidene under utarbeidelsen av prosjektet. 
Kontrollerende prosjekterende (KP) er vanligvis ansvarlig for utarbeidelse av SHA-plan, herunder 
retningslinjer og kjøreregler for SHA-arbeidet både for de prosjekterende og kontraherte entreprenører. 
Videre skal koordinator sørge for at prosjektet ivaretar oppdragsgivers forpliktelser iht. 
Byggherreforskriften. 
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1.3.4 Gjennomføringsfasen 
Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre 
dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert og kontrollert iht. intensjoner og regler i 
Byggherreforskriften. 

SHA-planen er et ledd i dette og alle parter plikter å bidra til at målsettingen oppnås. 

Alle på byggeplassen plikter å overholde de regler som fremgår av SHA-planen, samt andre relevante lover 
og forskrifter. 

SHA-koordinator for utførelsesfasen har som oppgave å organisere SHA-arbeidet i utførelsesfasen. 
Koordinator skal påse at verne- og sikkerhetsrutiner overholdes, sørge for at vernerunder avholdes 
systematisk, påse at entreprenørene følger opp pålagte rapporteringsrutiner og rapportere/påpeke mangler 
funnet på sine runder. 

Kontrollerende utførende (KU) skal ajourholde SHA-planen og sørge for etablering av verneorganisasjon. 
KU kan kreve at en entreprenør utarbeider SHA-plan for eget arbeid som ivaretar bedriftens 
internkontrollsystem, og hvor kravene i SHA-planen er innarbeidet. Entreprenørens SHA-plan skal 
ajourføres etter behov. 

På hver arbeidsplass med flere arbeidsgivere skal det være en hovedbedrift (HB) som har ansvaret for 
samordningen av de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid. Det presiseres at dette ikke fritar den 
enkelte fra å sørge for egen sikkerhet.  

HB skal føre løpende kontroll blant annet form av rutinemessige verneinspeksjoner (vernerunder) med 
deltakelse av sikkerhetsansvarlige og verneombud i de ulike foretak etter behov. KU deltar på vernerunder. 
HB fører referat fra vernerundene og distribuerer disse til samtlige firma på byggeplassen. 

Entreprenørene forplikter seg til å overholde SHA-planens forutsetninger og bestemmelser og rette seg etter 
de pålegg fra HB eller KU. Uenighet om berettigelsen av pålegget skal ikke hindre at pålegget utføres 
dersom det fremsettes av KU. 

Den enkelte entreprenør er ansvarlig for sikring av egne ansatte og omgivelsene for de arbeider han selv 
utfører iht. arbeidsmiljøloven (AML), NS 8405 og andre relevante lover og forskrifter. HB skal påse at 
disse sikringstiltak koordineres og utnyttes på fornuftig måte, slik at hele byggeplassen til enhver tid er 
forsvarlig med hensyn til SHA. 

Byggherren/prosjektleder skal forsikre seg om at entreprenørene som er valgt har internkontrollsystem. 
Dette skal ved forespørsel dokumenteres overfor Arbeidstilsynet. 

1.4 Planmateriale 

1.4.1 Plangrunnlaget 
Planene skal utføres i henhold til retningslinjene i denne normen.
Planene skal utarbeides på basis av kommunens kartverk og innmålinger i marken. Geotekniske vurderinger
skal foretas. Beregninger og geotekniske undersøkelser kan forlanges. Jamfør ”Retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging”, T-1442, skal støysonekart alltid utarbeides. 

1.4.1.1 Stikningsdata 

Stikningsdata skal utarbeides i samsvar med godkjente planer. 

1.4.1.2 Godkjenning av planer 

Veiplaner skal sendes kommunen for godkjenning. Det innsendte materialet skal inneholde tre sett 
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tegninger og signert kontrollplan for prosjekteringen. 

Planene kan lages i enten EUREF89 UTM, sone 32 eller EUREF89 NTM, sone 10. EUREF89 NTM er en 
norsk tilpasning til EUREFsystemet, som gir høyere nøyaktighet. Mer informasjon om dette finnes på 
hjemmesidene til Statens Kartverk. 

Ved anleggets ferdigstillelse skal det innsendes FDV-dokumentasjon med tilhørende ferdigveisplan (”som 
bygget”-tegninger”) og SOSI-data. Siste versjon av SOSI skal til enhver tid benyttes. 

1.4.2 Krav til planmaterialet 
Alle tegninger skal være i standardformat, så som: A0, A1, A2, A3 eller A4. Nedenfor er listet opp innhold 
og krav til tegningene for byggeplan av kommunale veier. Tegningsnummereringen er i samsvar med 
retningslinjene for Statens vegvesen i PROF-Håndboken og HB139. Omfang og antall tegninger vil variere 
avhengig av hvor komplekst det enkelte veianlegg er. Flere av tegningene kan slås sammen (for eks. vises 
på plan- og profiltegningen) hvis det ikke går ut over lesbarheten og  nøyaktigheten av presentasjonen. 

Tegningene skal i nødvendig grad vise utforming og detaljer av tekniske løsninger. 

1.4.2.1 Plan- og profil (C-tegning) 

Vanligvis plasseres situasjonsplan og lengdeprofil på samme tegning. 

Situasjonsplanen tegnes på kart i målestokk 1:1000 eller 1:500. Planen skal inneholde: 
• Eksisterende og prosjekterte veier 
• Senterlinje med profilnummer 
• Fyllinger, skjæringer, stolper og gjerder 
• Fredet eller verneverdig vegetasjon og fornminner som blir berørt av anlegget eller anleggsdriften 
• Rekkverk, støttemurer m.m. 

Lengdeprofil bør ha samme lengdemålestokk som situasjonsplanen. Det bør velges blant følgende 
målestokker: 

• Lengde/høyde: 1:1000/1:200 eller 1:500/1:100. 

Lengdeprofilet skal inneholde følgende opplysninger: 
• Profilnummer 
• Horisontal- og vertikalkurvatur 
• Stigningsforhold 
• Terrenghøyder 
• Høyder profillinje 
• Breddeutvidelse 
• Tverrfall 
• Fjellprofil 
• Kulverter 

1.4.2.2 Normalprofil (F-tegning) 

Normalprofil er målsatt tverrprofil som viser veiens geometriske mål. Normalprofilene skal være i samsvar 
med tverrprofilene vist i vei- og gatenormen. 

Snitt gjennom veikroppen som viser veiens oppbygging tegnes også inn på normalprofiltegningen. 

1.4.2.3 Plan for avvanning og drenering (G-tegning) 

Denne utarbeides i samme målestokk som situasjonsplanen, og om ønskelig kombinert med denne. Planen 
skal vise plassering av overvannsledning, sluk med sandfang, hjelpesluk, drensledning, stikkrenner, 
bekkeinntak og eventuelt andre detaljer som er av betydning for temaet. 
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1.4.2.4 Vann- og avløpsanlegg (H-tegning) 

 

1.4.2.5 Kabelanlegg (I-tegning) 

Planer for kabelanlegg utarbeides i samarbeid med de respektive kabelselskap. 

Kabeletatene skal kontaktes for koordinering av nye kabelanlegg. Kabelplanen innarbeides i byggeplanen 
for vei. 

Eksisterende kabelanlegg skal vises på planen. 

1.4.2.6 Byggetekniske detaljer (J-tegning) 

På enkelte anlegg kan det være behov for å vise byggetekniske detaljer utover det som er vist i teknisk 
veinorm. Dette kan være spesielle detaljer av rekkverk, kantstein, støyskjermer, utspleisinger m.m. 

1.4.2.7 Bruer/støttemurer (K-tegninger) 

Bruer og støttemurer skal behandles etter plan- og bygningsloven. Det vises til Statens Vegvesens 
håndbok100 ”Bruhåndbok”. (NB! Håndbok 100 består av flere håndbøker). 

1.4.2.8 Skilt- og oppmerkingsplan (L-tegning) 

Denne utarbeides i samme målestokk som situasjonsplanen. Kommunen godkjenner skilt- og 
oppmerkingsplanen, og sørger for avhjemling hos rette vedtaksmyndighet. 

1.4.2.9 Belysningsplan (N-tegning) 

Denne utarbeides i samme målestokk som situasjonsplanen og skal vise nye og eksisterende 
stolper/lyspunkter, samt grøfter, kabeltraséer, tilknytningspunkter, koplingsskjema m.m. 

 

1.4.2.10 Beplantningsplan (O-tegning) 

Beplantningsplanen utarbeides i en målestokk som er tilpasset detaljeringsgraden. Grad av detaljering 
avhenger av hvor omfattende beplantningen er. For enkle anlegg kan beplantningen vises på 
situasjonsplanen (C-tegningen). 

Eksisterende trær skal vises på planen, og er de av betydning for planen skal de koordinatfestes. 

1.4.2.11 Tverrprofiler (U-tegninger)  

Tverrprofiler tegnes i målestokk 1:100. 

Profilene skal inneholde: 
• Profilnummer 
• Eksisterende terreng 
• Tverrprofil ny vei 
• Fjellprofil 
• Rekkverk, støttemurer m.m.  

Tverrprofiler tegnes for hver 10. meter. Er terrenget spesielt kupert, tegnes tverrprofiler med mindre 
mellomrom.  

Hus, gjerder, stolper og byggverk m.m. tegnes inn på tverrprofilet der dette er ønskelig. 
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1.4.2.12 Støyberegninger (X-tegninger) 

Støyberegninger gjennomføres og tegnes i samme målestokk som plan- og profiltegningen. 
Støyberegningen gjennomføres og tegnes ut i henhold til retningslinjene gitt i T-1442. 

1.4.2.13 Andre temategninger 

Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med andre temategninger for å oppnå ønsket detaljeringsgrad. Det 
henvises her til PROF-håndboken fra Statens vegvesen og Statens vegvesens håndbok 139 
”Tegningsgrunnlag”. 

1.5 Byggegrenser/byggelinjer 

1.5.1 Generelt  
I reguleringsplaner (inklusive områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan) som omfatter veianlegg, 
angis normalt byggegrense(r). For gater kan det alternativt være aktuelt å angi byggelinje. Ved utarbeidelse 
av områderegulerings- eller detaljreguleringsplaner, gjelder som hovedregel byggegrenser og byggelinjer 
som angitt i tabell 1.1 nedenfor. 

Parametre (se vedlegg 1 for definisjon av parametre) F GS FA B A*) S*) AG SG HG
Minste byggegrense/byggelinje, bebyggelse (m) målt fra senterlinjen 7 7 7 10 12,5 15 6 7.51) 10
Særskilt  byggegrense/byggelinje, kryss (m) målt fra senterlinjen 20x20 20x20 20x20 30x30 40x40 40x40 - - -
Direkte boligavkjørsler - - Ja Ja Nei2) Nei Ja Ja Ja

*) Kravene til A- og S-veier samsvarer med tidligere A2 og S2 i Håndbok 017 for Vdim = 50 km/t.
1) Målt fra midten av regulert veigrunn.
2) Gjelder ikke industriavkjørsel, samt eksisterende boligavkjørsel.

GaterVeger
Gang- og 

sykkelveg

Tabell 1.1: Oversikt over byggegrenser og byggelinjer 

Som hovedregel tillates ikke bygninger plassert nærmere formålsgrensen enn 4,0 meter. For bygninger 
under 50 m2 gjelder særskilte regler. 

Normen gjelder både private og kommunale veier. I uregulert område gjelder byggegrenser angitt i 
vegloven. Det vises også til vedlegg 1: Definisjoner. 

Alle byggegrenser/byggelinjer refererer seg til kjørebanens senterlinje, unntatt for veiklasse SG 
(Samlegate) der referanselinjen er midten av regulert veigrunn. 

Formålsgrensen mellom regulert veigrunn og private eiendommer skal som hovedregel følge topp skjæring 
eller bunn fylling. Det kan forekomme situasjoner hvor andre løsninger er hensiktsmessig. Dersom ikke 
noe annet bestemmes følger eiendomsgrensen formålsgrensen. 
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1.5.2 Garasjer og carporter  
For garasjer og carporter gjelder særskilte byggegrenser. Dette er vist i de etterfølgende figurene: Figur 1.1: 
Garasje parallelt med vei. og Figur 1.2: Garasje, vinkelrett på vei. 

 

 

Figur 1.1: Garasje parallelt med vei. 

Frittstående garasje eller carport plassert parallelt med vei skal ha en minste avstand på 1,0 m til 
formålsgrense. Det skal tinglyses en midlertidighetserklæring for alle byggverk som plasseres nærmere 
formålsgrensen mot vei enn 4,0 m. 

 

Figur 1.2: Garasje, vinkelrett på vei. 

Frittstående garasje eller carport plassert vinkelrett på vei skal ha en minste avstand på 6,0 m fra 
formålsgrense. Dette kravet gjelder også hvor vanlig byggegrense/byggelinje for bebyggelse er nærmere 
formålsgrensen enn 6,0 m. 

For bruk av særskilte byggegrenser for frittstående garasje eller carport, er størrelsen begrenset inntil 50 m2 
bruttoareal i henhold til NS 3940, og garasjen skal ha bare 1 etg. i henhold til teknisk forskrift til pbl § 4 – 
1. For å regnes som frittstående skal avstand til bolighuset være min. 1,0 m (målt i veggliv). 

Det skal være snumulighet utenfor regulert veigrunn. 
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1.5.3 Veikryss 
For byggeavstand i veikryss henvises til tabell 2.1. 

1.5.4 Andre mindre tiltak 
For tiltak som verken krever søknad eller melding etter pbl, SAK kreves særskilte byggegrenser. 

Eksempler på slike tiltak er tele-/trafokiosker (inntil ca. 2,0 x 2,0 m), standplass for 
avfallsbeholdere/containere, postkassestativer m.m. 

Byggegrenser langs FA, B og A-veier skal være minst 1,0 m utenfor regulert veigrunn (formålsgrensen). Se 
Figur 1.1: Garasje parallelt med vei. Ved veikryss må andre mindre tiltak plasseres utenfor frisiktlinjer, 
men kan plasseres innenfor byggegrense for veikryss. 

Avfallsbeholdere og postkasser skal plasseres på godkjent sted utenfor regulert veigrunn (formålsgrensen) 
ved munning av FA1-veier uten snuplass. Se kapittel 1.5.2 Garasjer og carporter, gjeldende 
renovasjonsforskrifter m.m. 

Tiltaket skal klareres med kommunen på forhånd. 

1.6 Bestemmelser om kabler og ledninger 
Forholdet mellom kabler, herunder også tele og fiberkabel, og ledninger og offentlig veg er regulert i 
vegloven. Henvendelser om anlegg av kabler og ledninger over, under eller langs kommunal vei skal rettes 
til kommunen. 

Samarbeidet mellom vei-/reguleringsetat og kabel- og ledningsetater bør starte opp i en tidlig planfase slik 
at de ulike etaters behov og interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Det utarbeides en samlet oversikt 
over de ulike etaters plassbehov og disponering av veiens tverrprofil innenfor følgende hovedretningslinjer: 

• Kabler/ledninger plasseres som hovedregel innenfor veiens reguleringsbredde. 
• For det kommunale veinettet legges kabler og ledninger normalt langs hver sin veikant. 
• For veier og gater med fortau eller gang- og sykkelvei, bør kjørebanen være fri for langsgående 

kabler og ledninger som ikke har tilknytning til vei- og trafikktekniske anlegg. Kabler og ledninger 
legges da langs fortau/gang- og sykkelvei. 

• I gater hvor det anses sannsynlig at det skal etableres gatevarme i fortau, legges kabler/ledninger i 
trekkerør under varmekablene. 

• Ved kryssing av ny vei med kabler og ledninger skal det benyttes trekkerør eller varerør. 
• Kryssing gjennom eksisterende veg med kabler/ledninger, skal normalt utføres ved boring eller 

rørpressing. 

Traséer for kabler og ledninger bør, så langt det lar seg gjøre, plasseres på en slik måte at de ikke kommer i 
vesentlig konflikt med rotsonen til trær. 

1.7 Kontroll, godkjenning og overtakelse 

1.7.1 Generelt  
Plan- og bygningsloven med forskrifter gjelder for prosjektering, utførelse, kontroll, godkjenning og 
overtakelse av veianlegg. 
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1.7.2 Kontroll og godkjenning 

1.7.2.1 Kontrollform 

Prosjektering og utførelse av søknadspliktig tiltak skal kontrolleres i medhold av plan- og bygningslovens 
§ 24. Kontrollen kan gjennomføres ved dokumentert egenkontroll, dokumentert sidemannskontroll eller 
uavhengig kontroll. Det er planens/tiltakets kompleksitet som er avgjørende for valg av kontrollform. 

1.7.2.2 Kontrollplan 

Kontrollplan for prosjektering og utførelse skal vedlegges søknad om tillatelse og skal godkjennes av 
kommunen, jamfør forskrift om saksbehandling og kontroll. 

1.7.2.3 Gjennomføring av kontroll 

Kontrollen skal foretas og dokumenteres gjennom prosjektering og utførelse i samsvar med godkjent 
kontrollplan. Kontrollen skal gi grunnlag for sluttkontroll og ferdigattest når tiltaket er ferdig. 
Kontrollerklæring fra de ansvarlig kontrollerende skal vedlegges kontrollplanen og legges frem for 
kommunen som grunnlag for tillatelse og ferdigattest. 

1.7.2.4 Sluttkontroll og ferdigattest 

Kontrollansvarlig for utførelsen skal sørge for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av 
kontrolldokumentasjon når tiltaket er ferdig. Gjennom dette skal kontrollansvarlig bekrefte overfor 
kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningslovens § 21.10. 

Når tiltaket er ferdig, skal kommunen ha tegninger og dokumentasjon som viser tiltaket slik det er utført. 
Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger og dokumentasjoner skal identifiseres, begrunnes og 
søkes godkjent. Opplysninger som skal inn i offentlig kartverk, må utformes slik at de kan innarbeides i 
kartverket. Viser sluttkontroll og gjennomgang av kontrolldokumentasjonen at tiltaket er kontrollert i 
samsvar med godkjent kontrollplan, og det ikke er påvist feil eller mangler i henhold til tillatelsen, skal 
kommunen utstede ferdigattest. 

Viser sluttkontroll og gjennomgang av kontrolldokumentasjonen at det finnes feil eller mangler av mindre 
vesentlig betydning, kan likevel midlertidig brukstillatelse gis når kommunen finner det ubetenkelig. 
Manglene skal da rettes innen en frist fastsatt av kommunen. Det skal om nødvendig foretas ny kontroll før 
ferdigattest kan gis. 

1.7.3 Overtakelse  
Veianlegg som er regulert til offentlig vei og bygd i henhold til Nord-Odal kommunes vei- og gatenormer 
skal vedlikeholdes av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig, godkjent og overtatt. Utbygger 
bestiller og bekoster kartforretning. Veigrunn skal overdras Nord-Odal kommune vederlagsfritt. Veier kan 
ikke påregnes overtatt i perioden 1/11 – 30/4, grunnet vinterforhold. 

 

1.7.3.1 Overtakelsesforretning 

Det skal holdes overtakelsesforretning i henhold til plan- og bygningslovens § 18.1 5. ledd. 
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2 VEIER 

2.1 Veiklasser 

2.1.1 Generelt 
Jamfør tabell tabell C.2: ”Dimensjoneringsklasser for veg – standardkrav” i håndbok 017 deler Statens 
vegvesen veisystemet inn i 17 standardklasser.  

I tillegg er det i 017 beskrevet flere standarder for gater, gang- og sykkelveier, gågater, sykkelgater og 
kollektivgater. 

Med grunnlag i standardklassene for Statens vegvesen, har Nord-Odal kommune delt det kommunale 
veinettet inn i totalt 9 veiklasser (7 for biltrafikk og 2 for gang- og sykkeltrafikk). Se Tabell 2.1: 
Samletabell for dimensjoneringskriterier med oversikt over veiklasser i Nord-Odal kommune på neste side. 
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Parametre (se vedlegg 1 for definisjon av parametre) F 
- F

or
tau

GS
 - 

Ga
ng

- o
g 

sy
kk

elv
ei

FA
 - 

Fe
lle

s a
vk

jø
rse

l

B 
- B

ol
ig

ve
i

A*)
 - 

At
ko

m
stv

ei

S*)
 - 

Sa
m

lev
ei

AG
 - 

At
ko

m
stg

ate

SG
 - 

Sa
m

leg
ate

HG
 - 

Ho
ve

dg
ate

Minste reguleringsbredde (m) (4,5) 6 6 8 101) 111) 11 15 20
Veibredde (m) 3 3,5 3,52) 52) 62) 7 5,5 9,5 9,5
Kjørebanebredde (m) 2,75 3 3 4 5 6 5 6 6
ÅDT inntil (kjøretøy/døgn) - - - - 300 5000 - - -
Boenheter (maks antall) - - 12 80 - - - - -
Største stigning langs fri strekning (0/00) - 50 125 100 100 80 100 80 80
Største stigning gjennom kryss (0/00) - - - 70 70 60 70 70 60
Dimensjonerende type kjøretøy - P P LL L ST L L ST
Minste horisontalkurve langs fri strekning (m) - 10 10 20 30 60 20 20 30
Minste horisontalkurve gjennom kryss (m) - 20 20 50 70 150 - - -
Minste høybrekkskurve - 503) 503) 1503) 2003) 5003) 100 100 110
Minste lavbrekkskurve - 503) 503) 1503) 1503) 4003) 100 100 100
Største lengde til høyere vegklasse - - 50 400 3000 2000 - - -
Minste byggegrense/byggelinje, bebyggelse (m) målt fra senterlinjen 7 7 7 10 12,5 15 5,5 7.54) 10
Særskilt  byggegrense/byggelinje, kryss (m) målt fra senterlinjen 20x20 20x20 20x20 30x30 40x40 40x40 - - -
Frihøyde (m) 3 3 3,85 3,85 3,85 4,7 3,85 3,85 4,7
Stoppsikt (m) - 24 24 24 48 50 - - -
Kjørebanekantenes tilsluttningsradius i kryss (m) - 4 4 6 6 Var. Var. Var. Var.
Minste avstand mellom kryss (m) - - - 30 50 50 - - -
Minstekrav til GS-system - - - - F GS5) F F F6)

Direkte boligavkjørsler - - Ja Ja Nei7) Nei Ja Ja Ja

*) Kravene til A- og S-veier samsvarer med tidligere A2 og S2 i Håndbok 017 for Vdim = 50 km/t.
1) Atkomstvei med fortau gir 12,5 m reguleringsbredde. Samlevei med fortau gir 13,5 m reguleringsbredde.
2) Breddeutvidelse:
   · For FA-veier foretas breddeutvidelse med 1,0 m gjennom hele kurven ved R < 50 m.

   · For B- og A-veier foretas breddeutvidelse med 1,5 m gjennom hele kurven ved R < 50 m.

   · For B-veier foretas breddeutvidelse med 1,0 m i 10 m lengde mot kryss.

   · For øvrig henvises det t il Statens vegvesens veinormaler.  (Håndbok 017).
3) Ved avkjørsler/kryss kan mindre radius benyttes.
4) Målt fra midten av regulert veigrunn.
5) For ÅDT < 1000 kan fortau benyttes.
6) Egne sykkelbaner
7) Gjelder ikke industriavkjørsel, samt eksisterende boligavkjørsel.

GaterVeger
Gang- og 

sykkelveg

 
Tabell 2.1: Samletabell for dimensjoneringskriterier med oversikt over veiklasser i Nord-Odal kommune. 

I tabellen fremgår tverrprofiler og dimensjoneringskrieterer for de ulike veiklassene. Tverrprofilene er også 
vist grafisk i de etterfølgende figurene. I denne tabellen er også krav til breddeutvidelse tatt med. For 
hovedveier (riks- og fylkesveier) vises det til håndbok 017 ”Veg- og gateutforming” fra Statens vegvesen.
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2.1.2 Fortau (F) 
Normert bredde for fortau er 3,0 m inkludert 0,25 m skulder. Forkant av kantsteinen plasseres 0,25 m fra 
veiens kjørebanekant. Tverrfall på fortau kan være inntil 2%. Fortau langs gater er nærmere beskrevet i 
kapitlene: 2.1.8 – 2.1.10. 

 

Figur 2.1: Tverrprofil for fortau 

2.1.3 Gang- og sykkelvei (GS) 
Normert bredde for gang- og sykkelveier er 3,0 meter asfaltert bredde. Minimumsbredde er 2,5 m. 

Gang og sykkelveier skal i prinsippet kun nyttes av gående og syklende. Utrykningskjøretøyer bør kunne 
bruke gang- og sykkelveier, dersom det er formålstjenelig. 

Gang- og sykkelveier skal ha fast dekke og skal kunne brøytes maskinelt. Så langt det lar seg gjøre bør 
gang- og sykkelveier tilfredsstille stigningskravene i forhold til universell utforming. 

Utendørs - 
Sentrumsområder

Turveger - gangveger 
utenom sentrumsområder

Stigning
Lengde < 3 m 1:15 - 6,7% 1:12 - 8,3%
Lengde 3 m - 35 m 1:20 - 5% 1:12 - 8,3%
Lengde 35 m - 100 m 1:20 - 5% 1:15 - 6,7%
Lengde over 100 m 1:20 - 5% 1:20 - 5%
Tverrfall Inntil 2% Inntil 2%

Repos 150 cm x 150 cm For hver 60 cm stigning
Hvis mulig - kan være ved 
siden av vegen

Nivåsprang 2 cm +/- 3 millimeter 2 cm +/- 3 millimeter  

Tabell 2.1: Maksimal stigning for gang- og sykkelvei og fortau. 

I unntakstilfelle kan man tillate stigning på inntil 1:10 – 10% utenfor sentrum.  

I forbindelse med bratte bakker skal siktforholdene vurderes særskilt. 
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Figur 2.2: Gang- og sykkelvei langs kjørevei 

 

 

Figur 2.3: Tverrprofil for frittliggende gang- og sykkelvei 

Tverrprofilene for fortau og gang- og sykkelvei skal brukes også langs fylkes- og riksvei. 
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2.1.4 Felles avkjørsel (FA) 
Prinsippet ved regulering av boligområder er at stikkveger 
reguleres til felles avkjørsel.
Felles avkjørsler overtas ikke av kommunen. 
 
Felles avkjørsel har tilnærmet samme tverrprofil som frittlig-
gende gang- og sykkelveg med asfaltbredde 3,0 m.  

Avfallsbeholdere og postkasser skal normalt plasseres på
godkjent sted utenfor regulert veigrunn (formålsgrensen) ved
munning av felles avkjørsel uten snuplass. Se også kapittel
1.5.2  Garasjer og carporter, gjeldende renovasjonsforskrift m.m. 
 Når kurver har radie R < 50 m skal det være tosidig 
breddeutvidelse på totalt 1,0 m gjennom hele kurven. 

 

 

 

 

Figur 2.5: Tverrprofil for felles avkjørsel 

  

Figur 2.4: Felles avkjørsel 
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2.1.5 Boligvei (B) 
Boligveier benyttes for inntil 80 boenheter, og med maksimal veilengde/sløyfe på 400 meter.
Lange boligveier kan med fordel etableres med en sløyfe, men boligveier kortere enn 120 meter
skal etableres med snuplass. 

Det skal være tosidig breddeutvidelse på totalt 1,5 m gjennom hele kurven ved R < 50 m. Der boligveien 
munner ut i overordnet vei, skal det foretas en breddeutvidelse (1,0 m) av boligveien ut mot krysset. 
Lengden på breddeutvidelsen skal være minst 10 m. 

Normal grøftebredde er 1,5 m. 
 

 

 

Figur 2.6: Tverrprofil for boligvei 

 

Figur 2.7: Kort boligvei med snuplass  
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Figur 2.8: Lang boligvei i sløyfe. 

2.1.6 Atkomstvei (A) 
Atkomstveier skal primært nyttes som atkomst til boligområder, hvor årsdøgntrafikken (ÅDT) ikke 
overstiger 1000 kjøretøy per døgn. Kjørebanen skal være 5 meter bred, og reguleringsbredden skal være 10 
meter. Atkomstvei til nærings- og industriområder skal dimensjoneres som en samlevei med 6 meter bred 
kjørebane og reguleringsbredde på 11 meter. Se Figur 2.10: Tverrprofil for samlevei på neste side. 

Ved radier mindre enn 50 meter skal det i tillegg være en tosidig breddeutvidelse på 1,5 meter gjennom 
hele kurven. Atkomstveier skal ikke tilrettelegges for gjennomkjøringstrafikk. 

Det vises for øvrig til Tabell 2.1: Samletabell for dimensjoneringskriterier med oversikt over veiklasser i
Nord-Odal kommune
. 

 

 

Figur 2.9: Tverrprofil for atkomstvei 
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2.1.7 Samlevei (S) 
Samlevei benyttes for veier med årsdøgnstrafikk (ÅDT) mellom 1000 og 5000 kjøretøy per døgn. Veien 
bør dimensjoneres for typekjøretøy buss. Breddeutvidelse dimensjoneres etter kriterier gitt i kapittel E.3 
”Breddeutvidelse i horisontalkurver” i håndbok 017. Det vises for øvrig til Tabell 2.1: Samletabell for 
dimensjoneringskriterier med oversikt over veiklasser i Nord-Odal kommune.  

 

Figur 2.10: Tverrprofil for samlevei 

Som et minimumskrav skal samleveier opparbeides med gang- og sykkelvei, hvis ikke kravet til gang- og 
sykkelforbindelser er ivaretatt på annen måte. Bredde nødvendig for gang- og sykkelvei eller fortau 
kommer som et i tillegg til tidligere angitte bredder 

 

2.1.8 Atkomstgate (AG) 
Atkomstgater benyttes for gater som hovedsakelig har atkomst- og oppholdsfunksjon, og hvor fartsgrensen 
maksimalt skal være 30 km/t.  

Atkomstgater bygges normalt med to smale felt. Kjørefeltbredden bør være 2,5 m + 0,25 m skulder mot 
kantstein. Gateparkering kan innpasses en eller tosidig etter behov og tilgjengelig plass. Se Figur 2.12: 
Tverrprofil for atkomstgate med kantparkering, her vist med ensidig kantparkering Parkeringsfeltene bør 
være min. 2,0 m brede. Det bør være 0,5 m klaring mellom parkeringsfelt og teoretisk kjørebanekant. 

Bredden på fortau bør være minst 2,75 m. 

Trafikkanleggene må vanligvis tilpasses eksisterende bebyggelse. 
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Figur 2.11: Tverrprofil for atkomstgate 

 

Figur 2.12: Tverrprofil for atkomstgate med kantparkering, her vist med ensidig kantparkering 

2.1.9 Samlegate (SG) 
Samlegater benyttes for gater i tett bebyggelse med blandet funksjon (transport, opphold, forretninger og 
andre virksomheter). Samlegater bygges med to felt. Kjørefeltbredden bør være 3,0 m + 0,25 m skulder 
mot kantstein. Kjørefeltbredden kan reduseres til 2,75 m der andelen av tunge kjøretøy er mindre enn 5%. 
Det stilles normalt ikke krav til egne sykkelfelt. Eventuelle sykkelfelt vil komme som et tillegg i 
gatebredden. 

Gateparkering innpasses en eller tosidig etter behov og tilgjengelig plass. Parkeringsfeltene bør være min. 
2,0 m brede. Dersom det forventes at lastebiler og tilsvarende store kjøretøy forventes å parkere 
regelmessig bør bredden på parkeringsfeltene være 2,75 m. Lomme for varelevering bør være 2,75 m bred. 
Det bør være 0,5 m klaring mellom parkeringsfelt og teoretisk kjørebanekant. 

Bredden på fortau bør være minst 2,75 m. 

Trafikkanleggene må vanligvis tilpasses eksisterende bebyggelse. 

 

Figur 2.13:Ttverrprofil for samlegate, her vist med ensidig kantparkering 

2.1.10 Hovedgate (HG) 
Hovedgater benyttes for hovedgater i tett bebyggelse med betydelig transportfunksjon. Kjørefeltbredden 
bør være 3,0 m + 0,25 m skulder mot kantstein.  Det bør innpasses egne sykkelbaner med bredde 1,75 m. 
Skulder bortfaller ved innpassing av sykkelbaner. Ved trafikkmengder over 15 000 ÅDT bør tverrprofilet 
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utvides til 4 kjørefelt. 

Det tillates ikke gateparkering i hovedgater. 

Hovedgater har ofte funksjon som oppholdssted, representasjons- og forretningsstrøk. Relativt stor 
fotgjengertetthet og plassbehov for beplantning og gatemøblering (benker, avfallsdunker osv.) gjør at det 
generelt er ønskelig med romslige fortausarealer. Det bør derfor tilstrebes en fortausbredde på min. 5,25 m, 
hvor 2,25 m ut mot kjørebanen avsettes som buffersone for plassering av gatemøbler, beplantning og 
eventuelt andre ting. 

Trafikkanleggene må vanligvis tilpasses eksisterende bebyggelse. 

 

Figur 2.14: Tverrprofil for hovedgate 

 

Figur 2.15: Tverrprofil for hovedgate med 1,75 m sykkelfelt på hver side 
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2.2 Geometri 

2.2.1 Veikryss, avkjørsler og snuplasser  

2.2.1.1 Generelt 

Veikryss bør som hovedregel utformes som T-kryss med 70-100 
grader vinkel. Se Figur 2.16: Anbefalte vinkler for T-kryss Årsaken 
til at begrensningen ikke er symmetrisk i forhold til en rett vinkel, er 
behovet for sikt fra førerplass i kjøretøyet. 

Prinsippskisse for føring av GS-veier gjennom veikryss framgår av 
Figur 2.17: Anbefalt utforming av kryssing mellom gang- og 
sykkleveg og T-kryssfigur 4.2.  

 

 

 

Prinsippskisse for plassering av porter og bommer er 
vist i Figur 2.18: Plassering av porter og bommer 
langs vei og gang- og sykkelvei. For avkjørsler som 
regelmessig trafikkeres av større kjøretøy, skal 
porten/bommen plasseres slik at kjøretøyet kan stå 
oppstilt utenfor porten uten å være til vesentlig hinder 
for kjørende, gående eller syklende. 

 

 

 

 

 
 

Figur 2.16: Anbefalte vinkler for T-
kryss 

Figur 2.17: Anbefalt utforming av kryssing mellom gang- og sykkleveg og T-
kryss 

Figur 2.18: Plassering av porter og bommer langs vei og gang- og 
sykkelvei 
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Prinsippskisse for tilslutningsradius i kryss er vist i Figur 2.19: Tilslutningsradier mellom 
kjørebanekantene i et veikryss. 

 

Figur 2.19: Tilslutningsradier mellom kjørebanekantene i et veikryss 

Prinsippskisse for private avkjørsler (boligavkjørsel og felles avkjørsel FA) er vist i figur 2.20. 
 

Tillatt fart Sikt primærvei Sikt avkjørsel
km/t m m
30 30 4
40 40 4
50 50 4  

Tabell 2.2: Oversikt over frisiktskrav ved  
forskjellige fartsgrenser 

 

Figur 2.20: Utforming av avkjørsler og kryss -  
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Figur 2.21: Tillatt lengdeprofil for boligavkjørsel mot annen vei 
 

 

 

Figur 2.22: Tillatt lengdeprofil for felles avkjørsel mot annen vei 

 

Figur 2.23: Tillatt legndeprofil for boligvei i veikryss 

 

Figur 2.24: Tillatt  lengdeprofil for atkomstvei i veikryss 
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I avkjørsel mellom veibane og formålsgrense(eiendomsgrense) tillates kun asfalt eller grus. 
Belegningsstein eller lignende tillates ikke på dette arealet. 

 

2.2.1.2 Frisikt 

Frisikt skal angis som sektor og ikke bare som rettlinje. 

Eksempel på angivelse av frisikt i uregulerte kryss og avkjørsler er vist i Figur 2.2.5: Frisiktssoner. Krav 
til frisikt framgår av Tabell 2.3: Krav til frisikt. Kravet er knyttet til den største veiklassen (primærveien) i 
krysset. Ved annen tillatt fart enn den som er gitt i tabell 2.3 og fartsgrensen ikke er større enn 50 km/t 
justeres L1 til like mange meter som tillatt fart km/t. 

Innen frisiktområdet skal det være fri sikt over 0,5 m over planet mellom tilstøtende veier. Dette gjelder 
også tett gjerde. Øyehøyde ved måling av frisikt er 1,1 m.  

For sekundærveien skal det alltid vises frisikt til den primære veien. Når krysset ikke er regulert med 
vikepliktskilt eller trafikklys, skal det også vises frisikt for primærveien til sekundærveien.  

Når frisiktarealet får en form i forhold til tomta som tilsier liten nytteverdi, bør arealet reguleres som 
veigrunn.  

 

Figur 2.2.5: Frisiktssoner 
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Kryss
L1 L2 L3 L1 L2/L3 

GS-vei 30 4 4 20 4
FA-vei 1) 30 4 10 30 4
B-vei 1) 30 4 10 30 4
A-vei 2) 30 4 10 30 4
S-vei 3) 1,2 x Ls 10 10 1,2 x Ls 4
Hovedveg 1,5 x Ls 10 10 1,5 x Ls 4

1) Dimensjonerende fart  30 km/t
2) Dimensjonerende fart  50 km/t 
3) Ls = stoppsikt (kravet t il stoppsikt varierer med tillatt  fart , se Håndbok 017). 

Veiklasse  
Avkjørsel

 

Tabell 2.3: Krav til frisikt 

Det er viktig å være oppmerksom på at sykkelfelt/gang- og sykkelveier anlagt i bratte bakker gir endrede 
frisiktskrav. 

2.2.1.3 Passeringsfelt 

Passeringsfelt brukes på samleveier der det ellers ikke ligger til rette for krysskanalisering. I tillegg kan 
passeringsfelt vurderes på atkomstveier. 

 

Figur 2.25: Utforming av passeringsfelt 

2.2.1.4 Rundkjøring/signalregulering 

Dersom det er problemer med sikkerhet eller avvikling i et vanlig plankryss, kan etablering av rundkjøring 
eller signalregulering være aktuelt. 

Små rundkjøringer kan være et gunstig trafikksikkerhetstiltak i relativt lite trafikkerte kryss i lokalveinettet, 
mens større rundkjøringer på mer overordnet veinett gjerne også er motivert ut fra hensynet til avvikling. 

Typiske kryss hvor signalregulering vil være å foretrekke, er trange kryss i bystrøk med mye fotgjengere og 
kryss på flerfelts (innfarts) årer med underordnete sideveier. 

For detaljutforming av rundkjøringer og signalregulering vises det til håndbok 017 ”Veg og gateutforming”, 
håndbok 263 ”Geometrisk utforming av veg- og gatekryss” og håndbok 48 ”Trafikksignalanlegg”. 

2.2.1.5 Snuplasser 

Snuplass bør utformes enten som vendehammer eller snuplass. Der hvor det er tilstrekkelig med plass 
anbefales snuplass. Vendehammer kan benyttes i kostbart terreng. 

Forslag til snuplasser framgår av figur 2.27. Andre utforminger må godkjennes av kommunen. Plass for 
snøopplag og plan for avrenningsforhold skal fremgå av planen og bør kreves opparbeidet i forbindelse 
med snuplassen. I snuplass kan innersirkelen tilsås og bør avsettes til snøopplagsplass. 
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I snuplasser for større kjøretøy kan ”sentraløy” utgå. 

Det bør ikke være avkjørsler fra snuplassene. 

 

Figur 2.26: Utforming av snuplasser 

Snuplasstype
Dimensjonerende 
kjøretøy R1 (m) R2 (m) R3 (m) R4 (m)
Personbil 8 4 10 10
Liten lastebil 11 5 10 10
Lastebil 13 4,5 15 10
Buss 13 4,5 15 10
Vogntog 13 3,5 20 15
Personbil 8 4 10
Liten lastebil 11 5 10
Lastebil 13 5,25 10
Buss 13 5,25 10
Vogntog 13 3,75 15
Personbil 8 4 10
Liten lastebil 11 5 10
Lastebil 13 5,25 12,5
Buss 13 5,25 12,5
Vogntog 13 4 12,5

A

B

C

 

Tabell 2.4: Dimensjonerende krav til utforming av snuplasser 
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A B C R1 R2
Personbil (P) 3,0 7,0 7,0 5,0 5,0
Liten lastebil (LL) 4,0 11,0 11,0 5,0 8,0
Lastebil (L) 4,0 15,0 18,0 10,0 10,0

Type kjøretøy
Mål

 

Tabell 2.5: Dimensjonerende krav til utforming av 
vendehammer 

For store kjøretøy, som buss, semitrailer og vogntog 
er snuplass å foretrekke fremfor vendehammer. 

 

 

 

 

2.2.2 Gang- og sykkelveier/sykkelfelt 

2.2.2.1 Generelt 

Egne anlegg for gående og syklende har til hensikt å skille disse to trafikantgruppene fra kjørende. 
Hensikten er å øke trafikksikkerheten for gående og syklende.  For at anlegges skal bli godt bør det tenkes 
helhetlige anlegg, og ikke stykkevis og delt litt her og der. Videre bør anleggene være ensartede, enkle å 
forstå og ikke minst attraktive. Det siste betyr at anlegget lages slik at det ikke skaper omveier eller bratte 
bakker, hvilket kan medføre at vegen framstår som et bedre alternativ. 

Dersom det er mye kombinert trafikk av gående og syklende, kan gående og syklende med fordel separeres. 

2.2.2.2 Geometri 

For trafikkmengder med inntil 50 syklende og 50 gående per time skal gang- og sykkelveier være 3 meter 
brede, eksklusive skulder. Dette er dekkende i de fleste tilfeller. For trafikkmengder ut over dette henvises 
det til håndbok 017. 

Minste tillatte horisontalradius bør ikke være mindre enn 40 meter. Minste tillatte vertikalradius bør ikke 
være mindre enn 50 meter. 

For ytterligere informasjon om planlegging av sykkelanlegg, henvises det til håndbok 233 ”Sykkelhåndboka 
– utforming av sykkelanlegg”. 

2.2.3 Kollektivtrafikk 

2.2.3.1 Generelt 

Det er viktig i all arealplanlegging å tilrettelegge for bruk av kollektiv transport. 

Gangavstand til bussholdeplass bør i flatt lende ikke overstige 300 m i blokkbebyggelse og for øvrig 500 
meter. Er terrenget bratt og/eller kupert bør avstanden mellom holdeplassene reduseres. 

For retningslinjer ut over det som står nevnt i dette avsnittet, henvises det til håndbok 232 ”Tilrettelegging 
for kollektivtransport på veg.” 

Figur 2.27: Utforming av vendehammer 
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2.2.3.2  Bussholdeplasser  

Bussruter skal fortrinnsvis følge samleveier der det også kan være krav til opparbeidelse av busslomme. 
Fartshumper bør ikke legges til veier med bussruter, men unntaksvis kan opphøyde gangfelt eller 
busshumper aksepteres ved viktige krysningspunkt for fotgjengere. 

Utforming av busslomme framgår av Figur 2.28: Utforming av busslomme og plassering av busslomme 
ved kryss skal kontrolleres m.h.t. frisikt. 

Holdeplasser bør ikke anlegges med større stigning enn 40‰. Unntaksvis kan stigning inntil 60‰ 
godkjennes. Utforming skal utføres etter de retningslinjer som er gitt i HB 232. 

Eventuell møblering på bussholdeplass med leskur, søppelkurv etc. tilpasses trafikkmengden. 

 

Figur 2.28: Utforming av busslomme 

Fartsgrense Linn - Innkjøringslengde L - Lengde bussplass Lut - Utkjøringslengde 

60 km/t og 
lavere 20 m n x 20 + 10 m 20 m 

70 km/t og 
høyere 25 m n x 20 + 10 m 20 m 

n = antall busser som forventes å stoppe samtidig  

Tabell 2.6: Mål for busslommer 

Kantlinjer inn og ut av busslommen avrundes med radius 20 meter. 

2.2.3.3 Leskur  

I reguleringsplaner bør det alltid settes av plass til leskur med 2 meters bredde og inntil 5 meters lengde. 
Leskur skal plasseres slik at de står nær bussens inngangsdør. I tillegg kan det være aktuelt å avsette 
tilstrekkelig plass til sykkelparkering i sykkelstativ eller liknende. 

Oppsetting av leskur skjer etter nærmere behovsvurdering. Nærmere spesifikasjon for leskur framgår av 
Håndbok 232 ”Tilrettelegging for kollektivtransport på veg”. 

2.2.4 Parkering 

2.2.4.1 Generelt 

I utgangspunktet er det ikke avsatt plass til parkering på noen kommunale veier bygget i henhold til 
veinormen, med unntak av veiklasse SG (Samlegate). 



Nord-Odal kommune
Vei- og gatenorm                                                                                                       februar 2014

 

Side 37 

Parkering i mindre boligveier er ofte et tilbud for beboere som mangler nok parkeringsplasser på egen 
grunn. Parkering vil også bidra til å senke hastigheten i område og bidra til bedre trafikksikkerhet. Ved 
fortetting i eldre boligområder, kreves imidlertid at alt nytt parkeringsbehov skal dekkes på egen eiendom. 

Det vises til gjeldende bestemmelser til kommuneplanen for Nord-Odal kommune.  
 
Parkeringsplasser  

Parkeringsplasser skal ligge i naturlig tilknytning til den virksomhet de skal betjene. Dimensjonering av 
parkeringsplasser framgår av Figur 2.29: Parkering langs kantstein og Figur 2.30: Utforming av generell 
parkeringsplass. 

 

Figur 2.29: Parkering langs kantstein 

Bredde Lengde
Personbil (P) 2 5
Liten lastebil (LL 3 9
Lstebil (L) 3 13
Buss 5 16

Mål
Type kjøretøy

 

Tabell 2.7: Mål for parkering langs kantstein 

 

Figur 2.30: Utforming av generell parkeringsplass 
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b c d e f g
45 2,40 5,23 2,80 3,39 13,26 5,23
60 2,40 5,53 3,80 2,77 14,86 3,19
90 2,40 5,00 6,50 2,40 16,50 2,40
45 2,50 5,30 2,80 3,54 13,40 5,30
60 2,50 5,58 3,50 2,89 14,66 3,22
90 2,50 5,00 6,00 2,50 16,00 2,50

Mål (m)Vinkel 
α

 

Tabell 2.8: Dimensjoner for utendørs parkeringsanlegg for personbil. Anbefalte verdier er: b = 2,5 m og d = 7,0 m (ved 
vinkelrett parkering).  

Minst 5% av alle parkeringsplasser i parkeringsanlegg bør være reservert og dimensjonert for 
bevegelseshemmede. Se for øvrig avsnitt 4.5.6.4. 

Parkeringsplasser skal opparbeides samtidig med bebyggelsen. I spesielle tilfeller kreves også garasje 
bygget samtidig med bebyggelsen. 

Utforming av trafikkarealet på boligtomt er vist som eksempel i Figur 1.1: Garasje parallelt med vei. og 
Figur 1.2: Garasje, vinkelrett på vei. Det stilles krav om snumulighet på egen grunn for alle avkjørsler, 
med unntak av avkjørsler i felles avkjørsel. Hvis veien inngår som en del av en viktig GS-forbindelse, skal 
imidlertid manøvrering og snuing skje på egen eiendom. 

Bebyggelsesplan (situasjonsplan) skal foruten mulighet for garasjeplasser vise areal for manøvrering samt 
nødvendig biloppstilling. 

Biloppstillingsplasser i henhold til gjeldene parkeringsvedtekt, skal opparbeides separat og med fri atkomst. 

Manøvreringsfelt mellom eller langs rekker med parkeringsplasser/garasjer ved vinkelrett parkering 
anbefales å være min. 7,0 m. Inntil stolper, vegger og andre fysiske hindre bør ikke oppstillingsplassen 
være smalere enn 2,5 meter. 

2.2.4.2 Frikjøpsordning  

Det henvises til de til enhver tid gjeldende kommuneplan for Nord-Odal kommune 

2.2.4.3 Sykkelparkering  

På lik linje med bilplasser skal det settes av plass for sykkelparkering. Dimensjonene på en sykkelplass er 
2,0 x 0,6 m. For antall parkeringsplasser for sykkel henvises det gjeldende kommuneplan for Nord-Odal 
kommune. Andelen av sykkelparkeringsplasser under tak bør være 30%. 
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2.3 Veibygging 

2.3.1 Generelt 
Veianleggene skal opparbeides i samsvar med godkjente planer. 

Kontroll skal utføres i henhold til kontrollplan godkjent av kommunen. Kontrollplanen fylles ut og signeres 
fortløpende under anleggets gang. Under prosjektering og utførelse skal veianlegget (med veianlegget 
menes også konstruksjoner, deler av veien, materialer etc.) kontrolleres for å verifisere at den tilfredsstiller 
på forhånd fastsatte kvalitetskrav (planlagt kvalitet). Det bør spesielt tas kontroll hvor det erfaringsmessig 
kan være avvik fra kvalitetskravene. Dersom kontrollen viser at kvalitetskravene ikke er oppfylt skal man 
snarest sørge for at kravene oppfylles. 

Inntil kravene er oppfylt skal man gjøre tiltak for å minimalisere eventuelle ulemper og skadevirkninger. Er 
avvikene av en slik karakter at det er umulig eller åpenbart urimelig å rette de opp, skal nødvendige tiltak i 
hvert enkelt tilfelle godkjennes av kommunen. 

For utfyllende detaljer om de følgende avsnitt henvises det til håndbok 018 ”Vegbygging”. 

2.3.1.1 Utstikking og varsling 

Ansvarlig foretak stikker ut og utarbeider kontrollplan for veianleggets beliggenhet. Riktig beliggenhet 
(som bygget) av veianlegget skal dokumenteres. 

Nødvendig grunn må være ervervet eller det må foreligge en avtale om at grunnen kan tiltres før bygging 
igangsettes. 

2.3.1.2 Arbeids- og gravemelding 

All graving og arbeider, herunder også grunnundersøkelser, er søknadspliktig og kan ikke igangsettes før 
det foreligger tillatelse fra kommunalteknisk avdeling.  

2.3.1.3 Arbeidsvarsling 

Før arbeid på kommunal vei skal ansvarlig foretak utarbeide skiltplan i henhold til Statens vegvesens 
Håndbok 051 ”Arbeidsvarsling”. Varslingsblankett og skiltplan skal forelegges kommunalteknisk 
avdeling som skal godkjenne planen og fatte skiltvedtak. For øvrige veier (riks-, fylkes- og private) 
skal Statens vegvesen v/vegsjefen kontaktes. 

2.3.1.4 Vedlikehold og renhold i anleggsperioden 

Vedlikehold og renhold av veianlegg påhviler ansvarlig foretak fram til veianlegget er overtatt til offentlig 
drift og vedlikehold. Dette omfatter også renhold av tilliggende veier som blir tilsølt i forbindelse med 
anleggsdriften. Grøfter skal holdes rene, med utforming i henhold til grøfteprofilet. 

Feiemasse og annet avfall skal samles opp og fraktes bort til godkjent deponi. 

2.3.2 Underbygning 

2.3.2.1 Grunnforhold, stabilitet 

Dersom det ønskes å benytte sprengstein fra anlegget som overbygning til veien, skal det dokumenteres at
bergarten egner seg for dette. Fjellskjæringer må sikres mot utrasing og nedfall. 
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Som hovedregel skal stabiliteten til all veigrunn dokumenteres. 

2.3.2.2 Traubunn (Planum) 

I fjellskjæringer skal det benyttes dypsprengning. Fjellet sprenges til minimum 0,75 m under ferdig vei. I 
fjellskjæringer lengre enn 50 meter eller med stor avrenning bør det legges egen drensledning. 

Traubunn i fjell  

I dårlig fjell eller der andre forhold kan gi mulighet for telefare, skal det benyttes grunnsprengning. Fjellet 
skal renskes, og oppfyllingen skal skje med masser tilsvarende forsterkningslaget. Bunn drensgrøft skal 
ligge dypere enn eventuelle gryter i traubunnen. Planeringsprofilet skal ha samme tverrfall som ferdig vei. 
Traubunnen skal komprimeres. 

Planeringsprofilet skal holdes innenfor en toleranse på +/- 50 mm og gis samme tverrfall som ferdig vei. 
Traubunnen skal komprimeres. 

Traubunn i jord  

Det vises for øvrig til håndbok 018 ”Vegbygging”. 

2.3.2.3 Komprimering av underbygning 

Komprimering skal gi økt fasthet og stabilitet og redusere ettersetninger forårsaket av statiske og 
dynamiske påkjenninger. Virkningen av komprimeringen avtar meget raskt i dybden. Det kan derfor ikke 
regnes med noen kompensasjon for økt lagtykkelse å øke antall passeringer med komprimeringsutstyret. 

Underbygnings-
materiale

Konsistens Komprimerings-
utstyr

Statisk 
linjelast 
(kN/m)

Masse (tonn) Lagtykkelse  etter 
komprimering (mm)

Antall 
passeringer

>45 Utlagt på endetipp 10
>30 500-2000 5

Vibrerende vals >30

Gummihjulsvals 6-8
Tørr Vibrerende vals >30 200-300 6-8
Bløt Beltemaskin 10-18 200 2-4

Vibrerende vals >30 4-6

Dumper/hjullaster 25-40 2-4

Gummihjulsvals 15-20 4-6

Bløt Beltemaskin 
(lavt marktrykk)

10-18 200 2-4

Gummihjulsvals 15-20 4-6

Dumper/hjullaster 40 2-4

200-600 4-6

200

200

Vibrerende vals

Leire, siltig 
le ire

Finsand, silt

Grus, sand 
selvdrenerende

Sprengt stein

Tørr

Tørr

Bløt

Tabell 2.9: Komprimering av underbygning (fylling) 

2.3.2.4 Veiskjæringer 

Skjæringsskråninger i fjell utformes med fall 10:1 eller slakere. Ved høye fjellskjæringer skal det bygges 
fanggrøft mellom skjæring og vei. Løsningen er vist i figur 3.1. 

Skjæring i fjell 
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H L h

5 - 10 3 0,9
10 - 20 4,5 1,2

> 20 6 1,2

5 - 10 3 0,9
10 - 20 4,5 1,2
20 - 30 6 1,8 1)

>30 7,5 1,8 1)

5 - 10 3 1,2
10 - 20 4,5 1,8
20 - 30 6 1,8 1)

>30 7,5 2,4 1)

1) Steingjerde på veiskulder bør vurderes
Alle mål er opgitt  i meter

Fjellskråning nær vertikal

Fjellskråning 4:1 og 3:1

Fjellskråning 2:1

 

Tabell 2.10: Dimensjoneringskriterier for fanggrøft 

I faste morener og usorterte friksjonsmaterialer kan det benyttes skråningshelning 1:1,5. I leire, silt og 
finsand må skråningshelning ikke være brattere enn 1:2. Er det tvil om stabilitetsforholdene, foretas 
geotekniske undersøkelser for å fastsette skråningshelningen. 

Skjæring i løsmasser 

2.3.2.5 Sprengning  

Vedr. krav til rystelser i forbindelse med sprengning vises det til NS 8141 (2001) ” Vibrasjoner og støt - 
Måling av svingehastighet og beregning avveiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk”. 

Veggene i skjæringen skal renskes for alt løst fjell. Gjenstående overheng og utstikkende nabber skal 
fjernes eller om nødvendig sikres. 

Rensk av fjellskjæringer 

Tilsvarende rensking skal også utføres i tilliggende fjellsider, selv om det ikke har vært sprengt i disse i 
forbindelse med anleggsdriften. 

Toppen av fjellskjæringen skal ha en hylle som er rensket for løsmasser. Bredden varierer mellom 0,5 – 2,0 
meter avhengig av høyden på fjellskjæringen. 

Såfremt rensk ikke er tilstrekkelig for å sikre stabiliteten i fjellskjæringen må denne sikres ved bolting, 
støttemur, nett eller lignende. Dette må planlegges og utføres av dertil godkjente foretak. 

Sikring av fjellskjæringer 

2.3.2.6 Veifyllinger 

Veifylling skal bygges opp av bærekraftige masser og gis en skråningshelning 1:2 eller slakere. Det kan 
brukes skråning 1:1,5 hvis materialkvalitet og forholdene på stedet forøvrig tilsier det. 

Der tverrprofilet har brattere skråning enn 1:3, må det tas ut en fyllingssåle og eventuelt graves/sprenges 
fortanninger. 

Fyllingssåle i tverrskrånende terreng 

Steinfyllinger 

Figur 2.31: Utforming av fanggrøft mellom skjæring og vei 
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Som fyllingsmasse kan vanligvis alle bergarter brukes. Alunskifer tillates ikke. 

Blanding av fyllingsmaterialer av forskjellig kvalitet bør, så langt det er praktisk mulig, unngås. Løsmasser 
med ulike byggetekniske egenskaper, skal legges ut i horisontale atskilte lag. Friksjonsmasser og stein 
legges i de deler av fyllingen som har størst påkjenning. Leire, unntatt tørrskorpeleire skal ikke brukes. 
Snø, is og teleklumper må ikke forekomme. Jord, torv, røtter, skogsavfall og andre humusmaterialer tillates 
ikke i fyllinger. 

Jordfyllinger 

2.3.2.7 Overganger (utkilinger) 

På telefarlig grunn må det treffes tiltak for å motvirke ujevne telehiv. Dette kan oppnås ved for eksempel 
ekstra drenering, masseutskifting, isolasjon eller lignende. Ved bruk av isolasjonsplater må en være 
oppmerksom på at faren for ising øker på veioverflaten. For å motvirke dette skal laget over platene være 
minst 300 mm tykt. For utfyllende retningslinjer, vises det til håndbok 018 ”Vegbygging”. 

Reduksjon av telehiv 

For å unngå telehiv ved overganger mellom fjell og telefarlig jord, må det utføres en drenert utkiling, og det 
tilbakefylles med ikke telefarlig materiale. Det skal også benyttes drenert utkiling ved kulverter, stikkrenner 
og liknende.  

Overgang fjellskjæring/telefarlig grunn 

 

Figur 2.32: Prinsipp for overgang mellom fjellskjæring og telefarlig grunn 

I overgang mellom skjæring og fylling i telefarlig jord foretas oppfyllingen i utkilingspartiet med samme 
masse som i fyllingen. 

Overgang jordskjæring/fylling 

Bruk utkiling med fall 1:10 innenfor frostsonen. Under frostsonen kan brattere fall tillates. Utkiling i 
overbygningen skal ha fall 1:15. 
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Figur 2.33: Prinsipp for overgang mellom jordskjæring og fylling 

2.3.2.8 Kontroll av underbygning 

Fyllmassene skal kontrolleres mht. materialkvalitet og komprimering. Videre skal jevnhet og geometrisk 
utforming av skjærings- og fyllingsprofilet kontrolleres. 

2.3.3 Avvanning og drenering 

2.3.3.1 Valg av system 

Valg av avvanning- og drenssystem, dimensjonering og utforming må foretas for det enkelte prosjekt etter 
vurdering av: 

• Trafikksikkerhet 
• Vanntilsig og behov for frostsikker avrenning  
• Grunnforhold 
• Grunnvannsnivå 
• Vedlikehold 
• Estetikk 
• Økologiske forhold 

Det skilles mellom åpent system med dype sidegrøfter og lukket system. Et lukket system kombinerer ofte 
grunne grøfter og lukket drensledning. 

 

Figur 2.34: Prinsipp for utforming av drenssystem 
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2.3.3.2 Avvanning 

Avvanningssystemet må legges opp slik at det minst mulig forstyrrer den naturlige vannbalansen i området. 
Det betyr at avrenningssituasjonen, både på overflaten og i bakken, skal i så stor grad som mulig være slik 
den var før tiltaket ble gjennomført. Ved utforming av avløpssystem skal det tas hensyn til arealer og 
installasjoner utenfor veiområdet som vil bli berørt. Overvann føres i separate ledninger til nærmeste 
naturlige resipient (vassdrag). Kapasiteten på bekker må sees i sammenheng med tilført vannmengde, og 
eventuelt kontrollregnes. Om nødvendig iverksettes tiltak for å sikre nødvendig kapasitet eller tilført 
vannmengde reduseres ved fordrøyning.  Alternative vannveier vurderes og planlegges for å redusere risiko 
for skader ved gjentetting eller underkapasitet i overvannssystemet. 

Hvor forholdene ligger til rette for det, anbefales overvannsløsninger basert på prinsipper for lokal 
overvannsdisponering (LOD). I område uten overvannsledning eller svært langt unna egnet resipient, kan 
infiltrasjonsanlegg overveies brukt. 

Det bør vurderes om trafikkmengder eller andre forhold medfører at vannkvaliteten forringes. Dette sees i 
sammenheng med vannkvalitetskrav for vassdrag i kommunens avløpsplan. Eventuelt iverksettes 
rensetiltak. 

Vann som avledes fra veiområdet skal ikke ledes inn på tilstøtende eiendommer uten at det er ervervet rett 
til dette ved tinglyst avtale eller ekspropriasjon. Vann fra sandfang skal ikke føres inn på private ledninger. 
Kravet gjelder ny, planlagt situasjon, og berører ikke etablerte forhold. Erverv av grunn og rettigheter skjer 
med hjemmel i godkjent detaljplan eller reguleringsplan. Hvis detaljplan/ reguleringsplan ikke inneholder 
drensløsningene som senere skal bygges, finnes det ikke hjemmel for å erverve grunn og rettigheter til å 
gjennomføre dreneringen. 

Ledninger over privat grunn føres langs eiendomsgrense der dette er mulig. Det skal innhentes og tinglyses 
tillatelse til anlegg og vedlikehold av de aktuelle ledninger med tilhørende byggverk som kummer etc. 

2.3.3.3 Beregning av dimensjonerende vannføring. 

Vannmengder beregnes etter den rasjonelle formel.

Forenklet metode 

Overflatevannet skal føres gjennom sandfang med dykker før det ledes inn på overvannsledningen. Sluk 
ved kantstein plasseres i avstand 40 – 60 m etter de rådende forhold. Sluk i veigrøft kan, hvis forholdene 
tilsier det, plasseres med større avstand. 

Sluk m/sandfang og hjelpesluk 

Utforming av sandfang og tilknytning til avløpsnettet:
Hjelpesluk tillates normalt ikke. 

I vei uten fortau eller gang- og sykkelvei legges ledningene under veiens skulder slik at kumlokket blir 
liggende innenfor kjørebanekant, men ikke i hjulsporene. I vei med fortau eller gang- og sykkelvei legges 
ledningene i disse. 

Ledningers plassering i veikroppen 

Der hvor bortledning av overflatevann skjer ved hjelp av åpen grøft må det legges stikkrenne under 
avkjørsler. Rørene skal være betongrør, støpejernsrør eller dobbeltveggede anleggsrør kl. C i PE eller PP. 
Minste tillatte diameter er 200 mm. Under rørene legges 10 cm finpukk. Rundt og over rørene fylles det 
opp med gode pukkmasser. Minimum overdekking er 200mm. 

Stikkrenner under avkjørsler 
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Figur 2.35: Stikkrenne 

Stikkrenner/kulvert må dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle. Beregningsmetode og valg av kulverttype 
følger Statens vegvesen Håndbok 018. 

Stikkrenner/kulvert under vei 

For kulvert over 400 mm bygges innløpsarrangement i plasstøpt eller prefabrikert utførelse. For kulvert 
over 300 mm sikres innløpet med rist. 

Kryssende stikkrenner legges på tilstrekkelig dybde i henhold til produsentens anvisninger. For å motvirke 
svanker i veibanen grunnet ujevne setninger/telehiv skal grøfta for stikkrennen ha nødvendige utkilinger. 
Se håndbok 018. En løsning kan være å lede overvannet ned i sandfang og krysse under veien med 
overvannsledning i ønsket dybde. 

Lukking av bekker er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Godkjennelse må foreligge fra 
kommunen. 

Dersom det er fare for stor tilrenning fra områder som ligger ovenfor skjæringstopp, må det bygges 
separate grøfter som kan lede dette vannet bort til nærmeste bekk eller grøft. (Se fig. 3.1).  

Avskjærende grøft utenfor vei  

2.3.3.4 Drenering  

Dersom det benyttes åpne sidegrøfter, må disse være så dype at hele overbygningen dreneres. 
Minimumskravet er at grøftebunn skal ligge 35 cm under planum. Grøftene gis avløp til 
sandfang/overvannsledning, stikkrenne eller system for lokal overvannsdisponering. 

Drenering med åpne sidegrøfter 

Drensledning benyttes langs vei med grunn sidegrøft eller kantstein. Den plasseres i egen grøft med topp 
rør minimum 0,2 m under traubunn.  Ledningen skal være omgitt av 0,2 m tykt lag drenerende masser. Det 
benyttes perforert plastledning eller minimum 100 mm betongrør uten pakning. Ledningen legges 

Drenering med drensledning 
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gjennomgående fra sandfang til sandfang og gis et fall på minimum 5 ‰. 

2.3.3.5 Kummer og gategods  

Kumlokk plasseres fortrinnsvis i fortau eller gangbane, plassering i kjørebane unngås. 

Alle kummer for offentlige VA-ledninger skal ha kjøresterke lokk med tette spetthull. I veigrunn skal 
kumlokkene ha flytende ramme som justeres i plan med asfaltert vei. Rammen skal ha splitt i skjørtet og 
være utstyrt med utskiftbar pakning. Asfalten skal under rammen føres ned til toppringen. Flyterammen 
skal ferdig lagt ha maks. avvik fra topp dekke på 0 til – 10 mm. 

Mellom kjegle og støpejernrammen skal det være en justeringsring av betong. Justeringsringen skal bygge 
minimum 200 mm, maksimum 300 mm. Ved kummer med topplate benyttes justeringsring som gir en 
avstand mellom topplate og veioverflate på min. 500 mm. Justeringsringen skal være sikret mot 
sideforskyvning. 

Lokk og rammer som tillates brukt skal tilfredsstille følgende krav: 
• Flytende kumlokkrammer NS 1990 sjk. med splitt og skjørt. 
• Kumlokk NS 1992 sjk. 
• Slukrister skal ha flytende ramme og åpning Ø400. Risten skal ha klaprefri utførelse, eventuelt 

med pakning. Slukristene skal ha sykkelvennlig utforming av spaltene. 
• Kuppelrister skal være selvlåsende (fjærbelastet) og fortrinnsvis av høy type. 
• Stoppekranbokser skal ha flytende ramme. 
• Overvannsrenner skal utføres som slisserenner eller med låsbar rist av støpejern eller galvanisert 

stål. 

• Betongkumringer/kjegler/justeringsringer skal være av typen med fals. 

• Kummer hvor justeringsringer skiftes ut/skjøtes opp, skal det benyttes betongringer 
med fals.  

• Der eksisterende kjegletopp har NS skjøt benyttes overgang NS/fals med støttering. 
• Det tillates kun benyttet en

• Det tillates kun benyttet 

 betong justeringsring på kjegle. Minimumshøyde er 200 
mm. Den øvrige høydejustering tas med tettering og asfalt. Maks høyde 
kjegle/asfaltdekke er 500 mm. 

en

• Alle vannkummer med brannvannsuttak og/eller med rør/ventiler > Ø 250 mm skal ha 
Ø 800 mm nedstigningshull i ramme og justeringsring/kjegletopp. 

 betong justeringsring på topplate. Minimumshøyde er 300 
mm. Den øvrige høydejustering tas med tettering og asfalt. Minste høyde fra topplate 
til topp asfalt er 500 mm. (Grunnet veioverbygning). 

• Masser inntil kjegle/justeringsring må komprimeres med omhu. 
• Tettering, mellom kumtopp og ramme, skal alltid benyttes.  
• Om det benyttes demperingEN kan asfalttykkelse under rammen reduserers til  

50 mm. Ellers skal det være min 100 mm asfalttykkelse. 
• Det skal være splitt i skjørtet (inspeksjonsspalter) på rammene. 
• Alle kumlokk i vei skal ha påstøpt omsluttende pakning (være klaprefrie), og ha tette 

(pinnesikre) spetthull.  
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• Flytende firkantede (kvadratiske) kumrammer tillates kun benyttet i arealer med 
belegningsstein.  Det er da krav om at hele rammen understøpes, enten med 
spesialmørtel type Envirobed HA 104 fra Betomur AS eller lignende, eller med 
varmasfalt.  

• Rammer med firkantede lokk som Nord-Odal kommune skal eie/drifte, skal ha 
hengslede lokk. 

• Leverandørenes monteringsanvisninger skal følges. 

 

Utførelse og materiell skal tilfredsstille følgende krav til belastningsklasser i DIN19580: 
• Parkeringsplasser, gågater, fotgjengerområder: Belastningsklasse C (prøvebelastning 250 kN) 
• Kjøreveier: Belastningsklasse D (prøvebelastning 400 kN) 
•  Områder med spesielt tung trafikk: Belastningsklasse E eller F 

Flyterammedetalj med 2 varianter av kumringer. 

   

Figur 2.36: Detalj for asfaltering ved kumlokk i flyteramme 
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2.3.3.6 Kontroll av avvanning og drenering  

Følgende punkter skal kontrolleres: 
• Materiell, mottakskontroll 
• Sikring av grøfter 
• Fundamentering, omfylling og gjenfylling over ledningssonen 
• Plassering av rørledninger i side, høyde og fall innenfor angitte toleranser 
• Plassering av sluk og kummer i side og høyde innenfor angitte toleranser 
• Plassering av stikkrenner i side, høyde og fall innenfor angitte toleranser 
• Jevnhet og fall i sidegrøfter mot planlagt lavpunkt 
• Tetthetskontroll av ledninger 

Kontrollomfang og toleransekrav skal være i henhold til Statens vegvesens håndbok 018. 

2.3.4 Overbygning (unntatt bindlag og slitelag) 

2.3.4.1 Dimensjonering av overbygning  

Disse retningslinjene skal benyttes for kommunale veier. Det er derfor valgt et forenklet 
dimensjoneringsgrunnlag som baserer seg på erfaringsmateriell innen veibygging og fra håndbok 018 
”Vegbygging”. Det tillates ikke bruk av telefarlige materialer i overbygningen. Figur 3.6 angir 
telefarlighets- og bæreevnegruppe for forskjellige typer materialer i undergrunnen: Figur 3.7 viser 
eksempler på telefarlighetsklassifisering. Figur 3.8 viser dimensjoneringstabell for kommunale veier. 

< 2 µm < 20 µm < 200 µm
Ikke telefarlig T1 < 3
Lite telefarlig T2  3 - 12 
Middels telefarlig T3 1) >12 < 50
Meget telefarlig T4 < 40 >12 > 50
1) Også jordarter med mer enn 40% <2 µm regnes som middels telefarlig T3

For lette fyllmasser henvises det t il håndbok 018

2

Grus, sand, morene, T2
Grus, sand, morene, T3
Leire, silt , morene T4
Myr

3
3

Sand, Cu < 15, T1
3

Grus, Cu ≥ 15, T1
Grus, Cu < 15, T1
Fjellskjæring, steinfylling, T2
Sand, Cu ≥ 15, T1

4

Telefarlighetsklassifisering

Bæreevneklassifisering av undergrunnen
Undergrunn Bæreevnegruppe

1

Telefarlighetsgruppe Masse-%
Av materiale <= 19 mm 

Fjellskjæring, steinfylling, T1

4
5
6
7

 
Tabell 2.11: Telefarlighetsklassifisering og Bæreevneklassifisering 
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Figur 2.37: Kornfordelingskurver 

 
Figur 2.38: Overbygning 

  



Nord-Odal kommune
Vei- og gatenorm                                                                                                       februar 2014

 

Side 50 

GS 1) FA, B, A S 2)

Slitelag Asfalt  Agb8 3 (75) 4 (100) 4 (100)
Bindlag Asfalt  Ag11 3,(75) 4 (100) 4 (100)

Pukk 0-60 10 10 10

1 (T1) Kult 20-120 mm           
(evt. Sprengt stein)

20 20 20

2 (T1) Kult 20-120 mm           
(evt. Sprengt stein)

20 20 20

3 (T1) Kult 20-120 mm           
(evt. Sprengt stein)

20 20 20

4 (T2) Kult 20-120 mm           
(evt. Sprengt stein)

40 40 40

5 (T3) Kult 20-120 mm           
(evt. Sprengt stein)

50 50 50

6 (T4) Kult 20-120 mm           
(evt. Sprengt stein)

50 60 60-80

7 (myr) Kult 20-120 mm           
(evt. Sprengt stein)
Bruksklasse 3-4 5)

1) Fortau dimensjoneres som tilstøtende vei. For GS vei brukes AGB8
2) Gater, busslommer samt S-veier med busstrafikk eller ÅDT større enn 1000 kjt/d dimensjoneres etter 
håndbok 018. Busslommer skal ha samme asfalttykkelse som tilstøtende veg, minimum 9 cm. 
3) For A- og S-veier benyttes Ab11 som slitelag. For andre asfalttyper, se håndbok 018
4) Masseutskifting, evt. Bruk av jordarmering skal vurderes.
5) Se figur 3.10

Fiberduk

Vurderes spesielt  4)

Behovet vurderes på stedet

Tykkelser [cm, (kg/m2)] for veiklasseLag Materialtype

Forsterkningslag på 
bæreevnegruppe

Dekke:

Bærelag

 
Tabell 2.12: Dimensjoneringstabell for kommunale veier 

2.3.4.2 Nøyaktighetskrav 

Nøyaktighetskrav for ferdig utlagte lag i overbygningen er gjengitt i figur 3.9. 

 

Høydekrav 

Figur 2.39: Toleransekrav i overbygningen 
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På langs På tvers 
Bærelag 12 mm 20 mm 20 %
Slitelag 6 mm 8 mm 20 %

Lag 
Jevnhet målt med 3 m rettholt  Avvik i teoretisk 

lagtykkelse

Jevnhetskrav/tykkelseskrav 

 
Tabell 2.13: Jevnhets- og tykkelseskrav i overbygningen 

2.3.4.3 Komprimering av overbygningen 

For all komprimering gjelder at den skal starte langs veikanten og innover mot veimidten, med full dekning 
av overflaten for hver omgang. 

Lagtykkelse Antall overfarter Lagtykkelse Antall overfarter
Vibrasjonsstamper:

50 - 80 kg 10cm 8 - 10
Vibrasonsplate:

60 - 100 kg 10cm 8 - 10
150 - 300 kg 15 cm 8 - 10
350 - 500 kg 15 cm 6 - 8
500 - 800 kg 20 cm 8 - 10 20 cm 6 - 8

Håndholdt tandemvals:
600 - 800 kg 30 cm 8 - 10 20 cm 6 - 8

800 - 1500 kg 30 cm 6 - 8 30 cm 8 - 10
1500 - 2500 kg 30 cm 4 - 6 30 cm 6 - 8

Tandemvals, selvgående:
2000 - 3000 kg 30 cm 4 - 5 30 cm 5 - 6

Komprimeringsutstyr Maskinkult 20 - 120 Fk 0 - 32 og Fk 22 - 63

 
Tabell 2.14: Komprimeringskrav for overbygningen 

Dersom entreprenør ønsker å benytte annet utstyr enn det som er nevnt i tabellen, henvises det til Statens 
vegvesens håndbok 018. 

2.3.4.4 Filterlag/fiberduk  

Der det er stor forskjell i korngraderingen mellom undergrunn og forsterkningslag, må det legges filterlag 
av fiberduk. 

Fiberduken legges ut på ferdig avrettet og komprimert traubunn. Den skal legges med minimum 0,5 m 
omlegg. Kjøring direkte på duken skal ikke forekomme. Steinmaterialer skal tippes på fylling og doses ut 
på duken. Fiberduken skal være i henhold til bruksklasse i hentet fra HB 18 

Dmaks ≤ 63 63 ≤ Dmaks ≤ 200 200 ≤ Dmaks ≤ 500 Dmaks > 500
> 500 3 4 5 5
≤ 500 3 4 4 5
> 500 2 3 3 4
≤ 500 2 2 3 3

Meget bløt, 
Cu  ≤ 25 kPa

Bløt/middels bløt, 
Cu  > 25 kPa

Undergrunn Trafikkmengde, ÅDT
Maks. ste instørrelse  mot duken

 

Tabell 2.15: Oversikt over bruksklasser for fiberduk 

Alternativt kan det legges filterlag av sand/grus (spesielle filterkriterier skal oppfylles, se Håndbok 018). 
Tykkelsen av filterlaget inngår som en del av forsterkningslaget. 

2.3.4.5 Forsterkningslag 

Det bør benyttes maskinkult eller sprengstein som passer til den aktuelle lagtykkelsen. Største stein skal 
ikke overstige 2/3 av lagtykkelsen. 



Nord-Odal kommune
Vei- og gatenorm                                                                                                       februar 2014

 

Side 52 

Ved utlegging skal det påses at det ikke er så mye finstoff innblandet at materialet blir telefarlig. 
Forsterkningslaget skal ha samme tverrfall som ferdig vei og det skal komprimeres. 

2.3.4.6 Bærelag 

Materialet i bærelaget skal være slitesterkt, tåle fuktighet, frysing og tining uten å brytes ned. Materialet 
skal ha god kornform så det ved komprimering blir godt forkilt og får en god stabilitet. 

Toppen av bærelaget skal avrettes, justeres og komprimeres til fastsatt profil. 

2.3.4.7 Kontroll av overbygning 

Materialkvalitet, komprimering, lagtykkelser, jevnhet og geometrisk utforming skal kontrolleres i henhold 
til reglene i håndbok 018. 

2.3.5 Veidekker 

2.3.5.1 Asfaltdekker 

Alle veier, parkeringsplasser, fortau og gang- og sykkelveier som skal overtas av Nord-Odal kommune, skal 
ha asfaltdekke. 

Vanligvis benyttes Agb11 som slitelag og Ag16 som bindlag. For adkomst- og samleveier anbefales Ab11 
som slitelag. Se fig. 3.8. 

Asfaltdekke for hovedveier, samleveier med busstrafikk eller ÅDT over 1000 samt gater, beregnes etter 
bestemmelsene i Statens vegvesens Håndbok 018. 

For krav til materialer og utførelse henvises det til Statens vegvesens Håndbok 018 og Håndbok 246 
”Asfalt 2005 – materialer og utførelse”. 

Krav til materialer og utførelse 

2.3.5.2 Veidekker av betongheller, belegningsstein og gatestein 

På gater og plasser i sentrumsområder kan det være aktuelt å benytte dekker av betongheller, 
belegningsstein og/eller gatestein. Det skal benyttes samme totale overbygningstykkelse som for 
tilsvarende vei/plass med asfaltdekke. 

Forsterknings- og bærelag for belegg- og gatestein skal tilfredsstille de samme krav som til vei med 
asfaltdekke. Dette gjelder både bæreevne og jevnhetskrav.  Bærelag av pukk 0-60 mm må tettes (dvs. 
øverste del av bærelaget erstattes med 0-20 mm), hvis det er fare for at settesanden kan forsvinne ned i 
bærelaget. 

Forsterknings- og bærelag 

Settesand skal være en ren, kornig og frostsikker sand, fri for bløte og forvitringsbare materialer, spesielt 
leirholdige materialer. Den skal ha en jevn kornfordeling fra 0 mm til 8 mm. Et rent, knust og velgradert 
materiale er mer stabilt enn natursand og bør derfor brukes på veier og plasser med tung trafikk. Settelaget 
skal være jordfuktig ved komprimering. Komprimert settelag skal ikke tørke ut før belegningssteinen er 
ferdig utlagt. 

Settelag 

Tykkelsen på settelaget skal være 2-3 cm ferdig komprimert. 

Betongheller og belegningsstein 
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Belegningsstein og betongheller skal tilfredsstille kravene i henholdsvis NS 1338 for belegningsstein og NS 
1339 for betongheller. For parkeringsarealer, boliggater og veger med lav trafikk gjelder: 

• Min. tykkelse (byggemål) for belegningsstein = 60 mm 
• Min. bruddlast for heller = 14 kN 

For områder med tung trafikk (> 10 tonn aksellast) gjelder: 
• Belegningsstein klasse ”spesial” i henhold til NBIF-norm, min. tykkelse (byggemål) = 80 mm Ved 

de største vridningslaster (for eksempel vegbane i rundkjøring) bør byggemål (tykkelse) være 100 
mm. 

• Ved stor mekanisk slitasje skal slitasjemotstand være som angitt for klasse 4, jf. pkt. 5.3.4., tabell 
5, i NS-EN 1338:2003, ved prøving etter standardens Annex G.  

• Min. bruddlast for heller = 25 kN 

. 

Fugebredden bør være 2-3 mm. Til fuging skal det benyttes velgradert, tørr sand med kornstørrelse 0-2 
mm. Sanden skal ikke ha mer enn 3 % leire- eller slaminnhold. Fugene skal fylles helt med fugesand. Etter 
fuging skal steinlaget komprimeres. I kjørebanen skal komprimeringen utføres både i lengde og tverretning. 

Fuging og ettervibrering 

Maksimum høydeforskjell mellom to steiner som ligger inntil hverandre skal være 2 mm. 

Jevnhet 

Brostein skal tilfredsstille kravene i Norsk standard for naturstein, NS 3420. Steinsettingens ferdige 
konstruksjonshøyde er høyden på valgt brostein og tykkelsen av det tilhørende settematerialet etter ferdig 
komprimering. 

Steinsetting, brolegging 

Brostein som settes i sand, skal settes i knas. 

Brostein satt i mørtel eller betong skal ha fugebredde: 
• Smågatestein (Små brostein) 5 – 8 mm 
• Storgatestein (Stor brostein) ca. 10 mm 
• Uregelmessig brostein 10 – 20 mm 

All steinsetting skal omsluttes med stor brostein eller små brostein 8/11 som kant eller rennestein. Disse 
skal settes i mørtel eller betong. 

Sideveis avslutning 

Den ferdige steinsettingen må være bestandig mot påkjenning og ligge riktig i henhold til teoretisk profil. 
Steinsettingens overflate unntatt steinsetting med uregelmessig steinstørrelse, skal være så jevn at avviket 
fra en 3 meter lang rettholt, lagt over de høyeste punktene på steinen, ikke skal være over 10 mm. 
Entreprenøren skal dokumentere at kravene er oppfylt. 

Krav til ferdig steinsetting 

2.3.5.3 Fortau med gatevarme 

Det er forutsatt at det skal benyttes et væskebåret energifleksibelt system. Dette fordi et slikt system kan 
utnytte overskuddsenergi, spillvarme eller annen lavtemperatur energi. Dvs. at en utstrakt bruk av 
elektriske varmekabler er ansett som lite aktuelt. 

Varmerørene legges i bærelaget i et standard oppbygget gatelegeme. Se figur 2.40. 
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Figur 2.40: Prinsipp for overbygning med gatevarme. 

For å oppnå jevn smelteytelse, dvs. jevn temperatur på fortauets overflate, må rørene legges med samme 
innbyrdes avstand. Dette for å unngå sporet gangbane. En rekke forsøk samt praktisk erfaring tyder på at en 
senteravstand på rundt 250 mm med en overdekning på 120 til 150 mm er fornuftige verdier. Dette vil også 
ivareta nødvendig overdekning for at rørene skal motstå trykk fra moderat trafikkerte arealer. Større 
overdekning eller innstøping i betong kan være aktuelt der man venter kontinuerlig belastning av tunge 
kjøretøyer. 

2.3.5.4 Kontroll av veidekker 

Dekkeentreprenøren skal utføre kontroll i henhold til kravene i Håndbok 018. Kontrollen skal 
dokumenteres.  
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3 VEIUTSTYR  
3.1 Kantstein  
Det skal benyttes granittkantstein med fas. Valg av dimensjon på kantstein skal godkjennes av 
kommunalteknisk avdeling. Det skal legges vekt på ensartet utførelse ved naturlig avgrensede anlegg eller 
områder. 

Kantsteinslinjen settes normalt med 130 mm vis. Øvrige vishøyder fremgår av tabellen nedenfor. 
 

Vishøyde
Mot fortau 13 cm
Mot bussholdeplass 18 cm
Mot p-plass 10 cm
Mot avkjørsel 4 cm
Mot gangfelt 0 cm
I bakkant fortau 4 cm  

Tabell 3.1: Oversikt over ønskede vishøyder 

Ved radier mindre enn 20 m skal krum kantstein benyttes. 

Langs vegskulder mot fortau etc. skal normalt kantstein med dimensjonen 150 x 250 mm og 20 x 20 mm 
fas benyttes. Ved bussholdeplasser benyttes dimensjonen 150 x 300 mm og 10 x 150 mm fas. I bakkant av 
fortau skal dimensjonen 125 x 200 mm og 20 x 20 mm fas benyttes.
. 

 

 
Figur 3.1: Prinsipp for kantsteinssetting 
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Figur 3.2 

Eksempel ved privat avkjørsel. 

 

 

Figur 3.3 

Ved trafikkøy smalere enn 2 meter skal det være gjennomgående gangfelt (HB 278) 

3.2 Fartsdempende tiltak  
På alle veier er det viktig å sørge for en kurvatur som overensstemmer med ønsket fartsnivå. Valg av 
kurvatur er en viktig parameter for å oppnå ønsket fartsnivå. På boligveier er det særlig viktig å sørge for en 
kurvatur og veiutforming som ikke innbyr til høyere hastighet enn 30 km/t. 

Det er imidlertid viktig å presisere at kravene til stoppsikt skal ivaretas selv om kurvene blir krappe. 

Om bruk av andre fartsdempende tiltak som fartshumper, opphøyd gangfelt, opphøyd kryss og sidehinder 
vises det til håndbok 072 Fartsdempende tiltak fra Statens vegvesen.  
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3.2.1 Fartshumper 
Tre aktuelle utforminger er vist på figurene 4.9 – 4.11. Fartshumper skal ikke brukes på veier med 
fartsgrense 50 km/t eller høyere. 

For å redusere ulempene ved retardasjon og akselerasjon i forbindelse med hver hump, bør avstanden 
mellom humpene ikke overstige 75 m ved fartsgrense 30 km/t. Humpene bygges av prefabrikkerte 
elementer, eller stein/heller og asfalt. 

Humpene skal ikke plasseres i skarpe kurver eller stigninger brattere enn 7%. En må sørge for tilstrekkelig 
avvanning av veien på oppstrøms side av fartshumpen. Om nødvendig må gatesluk vurderes, spesielt ved 
fortau. For utforming vises til håndbok 072 Fartsdempende tiltak fra Statens vegvesen.  
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3.2.2 Opphøyd gangfelt 
Ved fotgjengerkryssinger tillates det at gangfelt males på standard fartshump (opphøyd gangfelt). Dette 
tiltaket kan bare benyttes på veier med fartsgrense 40 km/t eller lavere på den strekningen fartshumpen er 
etablert.  Utforming er vist i håndbok 072 Fartsdempende tiltak fra Statens vegvesen. 

 

3.3 Rekkverk 
Rekkverk brukes for å redusere skadeomfanget ved utforkjøringer. Rekkverk skal bare settes opp hvis det 
er farligere å kjøre utfor veien enn å kjøre i rekkverket. 

Følgende steder ved kjørevei kan ha behov for rekkverk: 
• Fyllinger, skråninger høyere enn 2,0 m 
• Ved fare for utforkjøring i vann 
• Mot byggverk 
• Som trafikkdeler 

For en mer uttømmende oversikt henvises det til Statens vegvesens håndbok 231 ”Rekkverk”. 

3.3.1 Rekkverktyper og plassering 
På strekninger med behov for rekkverk breddeutvides veien med et rekkverksrom på minimum 0,75 m. 
Dersom det er behov for rekkverk, som fysisk skille mellom gang- og sykkelvei og kjørevei skal det være 
minimum 1,0 m bredde på trafikkdeleren. 

 
Figur 3.4: Prinsipp for oppsetting av kjøresterkt rekkverk 

Langs kjørevei brukes kjøresterkt rekkverk som utføres i henhold til krav gitt i Statens vegvesens håndbok 
231 ”Rekkverk”. Eventuell bruk av andre løsninger skal dokumenteres særskilt. Alle rekkverksdeler av stål 
skal være varmforsinket. 

Veirekkverk bør plasseres i bakkant av asfaltert skulder, minimum 0,5 m fra kjørebanekant. 

Der rekkverket begynner (sett i kjøreretningen), skal skinnene føres ned i 4,0 m lengde og forankres i en 
stolpe. Rekkverket skal også svinges ut fra kjørebanen. Skinner monteres med overlapp i fartsretningen. 
Ved fartsgrenser over 50 km/t skal reglene i håndbok 231 benyttes. 
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Når rekkverk brukes som trafikkdeler mellom kjørebane og gang- og sykkelvei, skal det monteres 2 skinner 
på felles stolpe og håndlist av 2” galvaniserte rør festet på bøyler. Skinnehøyde over veibanen skal være 0,6 
m til senter skinne og 1,1 m til topp håndlist. 

 
Figur 3.5: Dobbel rekkverksskinne 

Langs gang- og sykkelvei kan det benyttes lett føringsskinne, profilhøyde 160 mm montert på lett 
sigmastolpe og håndlist av 2” rør. Stolpeavstand skal være 2,0 m. 

For ytterligere detaljer om prosjektering av veirekkverk henvises det til Statens vegvesens Håndbok 231 
”Rekkverk” 

3.3.2 Brurekkverk 
For prosjektering av brurekkverk henvises det til Statens vegvesens Håndbok 231 ”Rekkverk” 

3.4 Belysning 
I Nord-Odal kommune skal alle gater og veier, som er åpne for offentlig trafikk ha veilys. Veibelysning i Nord-Odal
kommune skal planlegges og bygges i henhold til denne vedtatte norm. 

Trafikksikkerhetsmessige hensyn skal normalt være dimensjonerende for veibelysningen, men miljøhensyn 
og estetisk tilpassing til omgivelsene bør vektlegges i tillegg. 

Lysmaster bør plasseres inntil veiens formålsgrense for normalprofilet, min. 1,0 m fra veikant. Lysmaster 
monteres på ferdig stålfundament med fotplate. Plassering i grøftebunn skal unngås. Vanlig plassering er 
vist i figur 4.1. Viste løsning gjelder også langs fortau. Ved brede fortau (hovedgater) kan lysmastene 
plasseres i buffersona mellom kjørebane og fortau. Ved plassering av master i boligfelt må en tenke på 
vinterdrift slik at brøyteskader unngås. Koblingsbokser/-skap skal plasseres inntil formålsgrense. Det vises 
for øvrig til lokale gatebruksplaner hvor det er gitt konkrete anvisninger for utforming av gatenettet. 

Alle planer for veilys skal godkjennes av kommunen. 

Følgende faktorer er avgjørende for belysningskvaliteten på veien: 
• Lyskilde: lampe og effekt 
• Armatur: lysfordeling og virkningsgrad 
• Geometri: armaturplassering og veibredde 
• Vei- og gatedekke: absorpsjons- og refleksjonsegenskaper 

Alle veilysanlegg skal bygges med tilgjengelig teknologi som er fremtidsrettet, kostnads- og energieffektiv. 
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Figur 3.6 

For eventuelt ytterligere detaljer om lysberegninger, vises det til Statens vegvesens håndbok 264 ” Teknisk 
planlegging av veg- og gatelys”. 

3.5 Kabler 
Ansvarlig foretak/samordner har ansvaret for koordinering av arbeider med kabelgrøfter og montering av 
veilysanlegg med mer. 

Kabler skal ikke ligge nærmere offentlige ledningsanlegg enn 2,0 m, målt horisontalt fra kant av nærmeste 
rør. Ved dype ledningsanlegg må avstanden vurderes spesielt. 

Kryssing av vei med kabler/ledninger bør utføres med trekkerør/kabelkanal og ved hjelp av 
boring/rørpressing.   

Trekkerør/kabelkanal skal forlenges til minimum 1,0 m utenfor veikant. 

Det vises også til punkt 1.6 Bestemmelser om kabler og ledninger. 

3.6 Skilting og oppmerking 
Skilt og oppmerkingsplaner skal utarbeides i henhold til gjeldende forskrifter og reglene i Statens 
vegvesens håndbokserie. Viktige håndbøker i denne forbindelse er: 

• Håndbok 049 ”Oppmerkingsnormal” fra Statens Vegvesen” 
• Håndbok 050 “Skiltnormaler” 
• Håndbok 051 “Arbeidsvarsling”.” 
• Håndbok 062 ”Trafikksikkerhetsutstyr” 

Planene skal utarbeides digitalt av godkjent foretak og oversendes Nord-Odal kommune for videre 
saksbehandling. Kommunen godkjenner skilt- og oppmerkingsplanen og sørger for avhjemling hos rette 
vedtaksmyndighet. Planlegger skal innhente tillatelse til montering på egnet sted. I den grad det er mulig 
skal skiltene festes til bygningsfasader. 



Nord-Odal kommune
Vei- og gatenorm                                                                                                       februar 2014

 

Side 61 

Vedrørende plassering av skilt med mer vises det til ovenfor nevnte håndbøker/veileder. Generelt skal 
plassering av trafikkskilt i grøftebunn unngås. I tettbygd strøk og på gangbaner (fortau) som er smalere enn 
ca. 3,0 m og ligger mellom kjørebane og bygningsfasade eller liknende, bør skiltet stå inntil fasaden og 
festes til en horisontalt utkraget arm. I og ved gangarealer plasseres skilt med 2,5 m fri høyde over 
gangbanen målt i underkant av skiltet. 

For midlertidig skilting i forbindelse nødvendige tiltak på og ved vegen, gjelder egne regler gjengitt i 
håndbok 051 ”Arbeidsvarsling”. 

Trafikkskilting, oppsetting av veinavnskilt og oppmerking i nye veier bekostes av tiltakshaver. 

3.7 Skilt og reklame 
Reklame og privat skilting på offentlig veigrunn er ikke tillatt. For øvrig henvises det til bestemmelse om 
skilting i gjeldende kommuneplan. 

3.8 Brannhydranter 
Brannhydranter bør plasseres inntil veiens formålsgrense for tverrprofilet og min. 1,0 m fra veikant. 
Plassering i grøftebunn skal unngås. 

3.9 Gjerder og hekker 
Gjerder plasseres vanligvis i formålsgrensen og/eller eventuelt i eiendomsgrensen. Port/bom for bilatkomst 
skal plasseres min. 6,0 m fra veikant (innadslående port), se også figur 4.3. Dette gjelder også for fortau. 
For øvrig henvises det til gjeldende ”Forskrift om vedtekter til plan- og bygningsloven” for Nord-Odal
kommune, samt reguleringsplaner. 
Hekker mot vei plantes på egen eiendom min. 0,5 m utenfor vegens formålsgrense. Trær mot vei plantes 
min. 1,0 m utenfor vegens formålsgrense. Hekker og trærs ytterkant skal ikke gå lengre ut enn til 
formålsgrense eller eiendomsgrense. Det vises også til kap. 2.2.1.2 

Det henvises for øvrig til naboloven og vegloven. 

3.10 Murer 
Med noen unntak er oppsetting av støttemurer i henhold til plan- og bygningsloven søknadspliktig. 

Tegning og beskrivelse av muren med tilhørende statiske beregninger skal forelegges kommunen til 
godkjennelse. For elementmurer/stablemurer legges produsentens tekniske dokumentasjon med som et 
vedlegg til søknaden. 

Stablemurer av naturstein skal ha maksimal helning på 5:1. For plasstøpte murer anbefales en helning på 
8:1. For elementmurer/stablemurer skal fabrikantens monteringsanvisning følges. Hele muren inklusive 
eventuelt nødvendig fundament skal plasseres på egen eiendom utenfor vegens formålsgrense.  

Eksempel på murutforming er vist i figur 3.7.  
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Figur 3.7 Eksempel på mur av betongelementer 
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4 UNIVERSELL UTFORMING 
4.1 Generelt 
Med universell utforming menes her en utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell 
utforming (Miljøverndepartementet, Universell utforming. Begrepsavklaring, 2007). Med dette menes at 
designen skal være så god at den ikke virker avvisende. 

Krav til universell utforming er lovfestet gjennom lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven, ikrafttredelse fra 01.07.2009) og lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, ikrafttredelse fra 01.01.2009).  

  

Universell utforming skal legges til grunn ved planlegging og gjennomføring av alle veg - og gateprosjekt i Nord-Odal
 kommune, og det skal tas utgangspunkt i denne normen.  

Det vises for øvrig til Statens vegvesens håndbok 278 ”Veileder i universell utforming”, som er lagt til 
grunn for temaet universell utforming i denne normen. 

4.2 Viktige begrep 
For at trafikksystemet skal kunne brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, må det ved planlegging og 
gjennomføring være utformet slik at den enkelte klarer å orientere seg lett og at unødige farer oppstår. 
Nedenfor følger en kort orientering om ulike grupper som har spesielle behov i vei - og gatesammenheng, 
og som det må tas hensyn til for å få et universelt utformet område. 

4.2.1 Bevegelseshemmede 
Dette omfatter alle mennesker som av forskjellige årsaker har nedsatt bevegelsesevne. Ulike former for 
gangvansker, utfordringer med å gå fort eller langt, behov for ulike hjelpemidler som for eksempel rullestol 
eller rullator, frakting av bagasje, trilling av barnevogn er alle eksempel på forhold og situasjoner som 
kommer innunder kategorien situasjonsbetinget, midlertidig eller varig nedsatt bevegelsesevne. Stikkord 
for å ivareta behov for bevegelseshemmede i vei - og gateplanlegging er å ha særskilt fokus på:  

• Nivåsprang 
• Stigninger 
• Plassbehov 
• Overflater 
• Hvilemuligheter. 

4.2.2 Forståelseshemmede 
Med forståelseshemninger eller kognitive funksjonshemninger menes det her mennesker med psykisk 
utviklingshemning, demens og ulike former for lesevansker. Også barn vil falle inn under denne gruppen, 
siden forståelsen for et komplekst trafikksystem ofte ikke er ferdig utviklet. Evnen til å lære og forstå og 
oppfatte farer, orientere seg, lese og huske kan være hemmet eller ikke fullt utviklet. Dette gjør at det kan 
oppstå problemer i et trafikksystem som ikke er spesielt tilrettelagt. Stikkord for å ivareta denne gruppen 
mennesker i vei- og gateplanlegging er å ha spesielt fokus på: 

• Entydige element og informasjon 
• Enhetlig visuelt formspråk 
• Symbolbruk, som for eksempel farget asfalt der hvor mange barn ferdes. 
• Farer og hindringer må være lett å oppdage. 

4.2.3 Hørselshemmede 
Personer som lider av nedsatt hørsel og døvhet kommer innunder gruppen hørselshemmede. Denne 
gruppen har problemer med å oppfatte trafikksystemets lydbilde, og det visuelle bildet og fattbarhet er 
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svært viktig. Faresignaler som formidles gjennom lyd blir ikke oppfattet av hørselshemmede. Stikkord i 
inkluderende vei- og gateplanlegging for denne gruppen er: 

• Visuell markering av farer 
• Tydelig skilting 

4.2.4 Synshemmede 
Mennesker med nedsatt eller ingen synsevne kommer innunder kategorien synshemmed. Dette gjelder alt 
fra blinde til ulike former for svaksynte. Blinde må orientere seg ut  ifra detaljer for å klare å sette sammen 
et stedsbilde, mens svaksynte prøver på lik linje med seende å skape seg et helhetsbilde av en situasjon for 
så å bryte det ned i synlige og førende detaljer. Mangel på gjenkjennbare detaljer er en utfordring for 
synshemmede. Stikkord for god planlegging og gjennomføring av vei - og gatesammenheng for denne 
gruppen mennesker er: 

• Skape muligheter for å angi tydelige retninger 
• Skape gjenkjennbare områder 
• Unngå farlige elementer 

4.2.5 Miljøhemmede 
Miljøhemmede har det til felles at de lider av overfølsomhet. Enkelt kan miljøhemmede deles inn i tre 
grupper; allergi, hyperaktivitet og spesifikk kjemisk overfølsomhet. I vei- og gatesammenheng betyr det for 
eksempel problemer med røyking på holdeplasser. Et viktig stikkord for det som spesielt må tenkes på ved 
planlegging og gjennomføring i vei- og gatesammenheng er å unngå å bruke vegetasjon som er 
allergifremkallende. 
 

4.3 Dimensjoneringsgrunnlag 

4.3.1 Kriterier for dimensjonering 
De dimensjonerende trafikanter som må legges til grunn i denne normen er:  

• Personer med rullator 
• Personer med manuell rullestol 
• Personer med elektrisk rullestol 

Det vises til håndbok 017- tabell E1 for dimensjonerende mål for myke trafikanter. Her oppgis bredde, 
lengde og høydemål for syklende, stående/gående, gående med barnevogn, gående med ledsager eller 
førerhund og rullestol. 

Det gjøres oppmerksom på at håndbok 017 skiller mellom ulike krav i sentrumsområder og i områder 
utenfor tettsted/ og turveier. 

4.3.2 Dimensjoneringskrav i sentrumsområder og tettbebygde strøk og 
forbindelser til holdeplasser 

Stigning: Stigningskravene er ambisiøse. Jamfør tabell 2.4 tillates stigninger på 7,5% for stigninger 
inntil 35 meters lengde, 5,0% (1:20) for stigninger inntil 200 meters lengde og 3,5% for 
stigninger over 200 meters lengde. På korte strekninger, maks 3 meter, er det tillatt med 
stigning på 8,3% (1:12). 

Bredde:  Snusirkel for rullestol 2,5 meter. 

Tverrfall: Maksimum 2% 

Nivåsprang: Inntil 20 millimeter. 
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4.3.3 Dimensjoneringskrav for gangveier og trafikkanlegg utenfor 
tettbebygde strøk 

Stigning kan aksepteres på inntil 1:10 i vanskelig terreng på lengder opp til 35 m. Lengder opp til 100 
meter aksepteres med stigning på 1:15. 

Bredde, tverrfall og nivåsprang som i punkt 4.3.2. 
 

4.4 Kontraster 

4.4.1 Visuelle kontraster 
For å skape gode kontraster i et gatemiljø må det ved planlegging settes fokus lys/mørkekontrasten og 
lyshetskontrasten. Ved bruk av kunstige ledelinjer (retningsindikator, oppmerksomhetsindikator og 
varselindikator) i Nord-Odal kommune må kontrasten være minimum K=0,3 mot tilstøtende overflate for alle 
elementer. 

Samme kontrastkrav på minimum K=0,3 settes til sebrastriper i gangfelt. 

4.4.2 Taktile kontraster 
For kunstige ledelinjer blir det stilt krav til at god taktil kontrast, det vi si at man gjennom skoene er i stand 
til å kjenne på kontrast på ledelinjen i forhold til øvrige områder. Der hvor Nord-Odal kommune setter krav 
til kunstige ledelinjer skal utforming av retningsindikator, oppmerksomhetsindikator og varselindikator ha 
utforming i henhold til håndbok 278:”Veileder i universell utforming.” 

4.4.3 Auditive kontraster 
Endret bruk av materiale som vil gi en følelsemessig og hørbar kontrast. For eksempell ved 
bruk av metallrist som oppmerksomhetsfelt.  

4.5 Utforming og materialbruk 

4.5.1 Gågate og gågatemøbler 
Ved etablering av flere gågater i Nord-Odal kommune skal universell utforming legges til grunn og gjennom 
bruk av riktig materialbruk bidra til å gjøre dette mulig. Gatearealet skal organiseres i tre ulike typer soner 
(Veileder for universell utforming, Vegdirektoratet, 2008). Dette er veggsoner, ferdselssoner og 
møbleringssoner. Veggsonen er sonen mot vegg/bygningskonstruksjoner på begge sider av gata. 
Ferdselssonene er for all gangtrafikk og annen ferdsel som det åpnes opp for i gågata. I møbleringssona 
plasseres informasjonsskilt, avfallsstativ, gatemøbler etc. I utforming av gågate skal følgende elementer og 
forhold vurderes. 

4.5.1.1 Tverrsnitt 

Et anbefalt gatetverrsnitt med minimumsmål for gågate er: 
• Veggsone = 70 cm         
• Ferdselssone = 210 cm. 
• Møbleringssone = 110 cm 
• Blandet sone trafikk for gående, syklende og varetransport (midt i gata) = 350 cm. 
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4.5.1.2 Ledelinjer 

For synshemmede må det være et sammenhengende system med fysisk ledning. Naturlige ledelinjer 
etterstrebes. Kunstige ledelinjer vurderes etter behov/i de enkelte tilfeller. Der ledelinja ligger midt i 
ferdselssona skal det være 90 cm fri plass på begge sider av ledelinja. 

4.5.1.3 Dekke 

Ved å bruke forskjellige dekker på de ulike sonene i gågata tydeliggjøres funksjon og lesbarhet. I 
ferdselssonene skal dekket være hardt og slett. I møbleringssonen kan det brukes et litt mer ujevnt dekke, 
men det skal være fri adgang til å komme til møblene både med rullestol og barnevogn. I gangsoner i 
gågate kan følgende dekker brukes: Asfalt, plasstøpt betong, heller av naturstein eller betong og 
belegningsstein. Storgatestein, smågatestein og tilsvarende dekke med ujevn overflate skal ikke legges i 
større felter i gangsonene. I møbleringssone og veggsone kan storgatestein og smågatestein benyttes for å 
synliggjøre de ulike flatene. 

4.5.1.4 Stigningsgrad/tverrfall 

I prinsippet bør gågata ha så lite stigning og tverrfall som mulig. Maksimalverdiene for øvrig gangareal 
gjelder også her med maks 1:20 (5%) stigning og 2% tverrfall. 

4.5.1.5 Belysning 

Belysning må brukes for å skape god lesbarhet av gatebildet og belyse spesielle hindringer. Krav til 
belysning er 50 lux. Se kapittel 3.4 for øvrige detaljer vedrørende belysning. 

4.5.1.6 Møbler  

Med møbler for bruk i gågate menes benker, søppelbeholdere, askebeger, sykkelstativer, trebeskyttere, 
treomramning, gjerder, pullerter, plantebeholdere og inngangsparter. 

 

4.5.2 Gangveger  og gangvegsmøbler/utstyr 
For definisjon av gangveger og klassifisering av ulike typer vises det til Håndbok 017 ”Veg og 
gateutforming”. Det skal skilles mellom turveger og andre gangveger med hensyn til tilgjengelighet 
(Jamfør Håndbok 278, Vegdirektoratet).  

4.5.2.1 Tverrsnitt 

Minstebredde på gangveg er 3 meter. Det skal være skulder på 0,25 cm på hver side. For øvrige detaljer 
vedrørende tverrsnitt og oppbygging; se Fig. 2.3. 

4.5.2.2 Ledelinjer 

Det legges opp til å bruke naturlige ledelinjer langs gangveger. I sentrumsområder og tettbygde strøk skal 
gangveg avgrenses av kantstein eller gatestein med viskant. 

Utenfor tettbygde strøk i kommunen aksepteres en jevn kantavgrensning med gress eller grus. 
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4.5.2.3 Dekke 

Gangveger inkludert gang- og sykkelveger skal ha fast dekke (ikke gatestein). 

4.5.2.4 Stigningsgrad/tverrfall 

For å tilfredsstille krav til universell utforming skal gangveger, herunder gang- og sykkelveger, ha et 
tverrfall på 2%.  Maksimal stigningsgrad for gangveg er 5% (1:20). På kortere strekninger inntil 3 meter 
tillates stigning på 8,3% (1:12). 

4.5.2.5 Belysning 

Belysning som følger gangvegens geometri er viktig som et orienteringselement, og skal planlegges 
sammen med gangvegen. For detaljer se kapittel 3.4. 

4.5.2.6 Møbler 

Det skal være hvilemuligheter langs kommunens gangveger med jevne mellomrom. Avstanden mellom 
hvileplassene sees i sammenheng med stigningen, men et utgangspunkt kan være at det bør være hvileplass 
for hver 5 høydemeter. Disse plasseres utenfor kanten av gangvegen. Benker med armlener og ryggstøtter 
skal benyttes. 

 

4.5.3 Fortau 
For definisjon på fortau; se håndbok 017. For å sikre universell utforming på fortau for Nord-Odal kommune 
skal det tas hensyn til følgende i utforming og materialbruk. 

4.5.3.1 Tverrsnitt 

Minste fortausbredde inkludert ferdselsareal og kantsteinssone skal være 2,5 meter. Fri gangsone skal være 
minimum 2 meter. Det skal benyttes granittstein, type ”Oslo”, med bredde 30 cm, for alle fortau innenfor 
de områder som defineres som sentrumsområder i Nord-Odal kommune. I øvrige områder hvor det er krav til 
fortau brukes granittkantstein med bredde 15 cm (15x30).  

4.5.3.2 Ledelinje 

Naturlige ledelinjer skal etterstrebes. Det skal være en naturlig sammenheng mellom de elementer som 
danner naturlige ledelinjer. Sidesoner til fortau som for eksempel møbleringssone, veggsone eller kantsone 
sees spesielt på mht materialbruk og utforming, og det skal være annen materialbruk her enn i gangsonen. 
Bruk av oppmerksomhetsfelt tvers over fortauet skal vurderes for å lede til spesielle innganger, gjøre 
oppmerksom på viktig informasjon med mer. 

4.5.3.3 Dekke 

Det skal benyttes hardt dekke som er slett. Asfalt, granittheller, skifer, betongheller eller betongstein er 
eksempler materiale som kan nyttes. 

4.5.3.4 Stigningsgrad/tverrfall 

Stigningsforhold på fortau skal følge gatas stigning. Det bør etterstrebes å få til maks stigning på 1:20. 
Tverrfall skal være 2 % eller mindre. 



Nord-Odal kommune
Vei- og gatenorm                                                                                                       februar 2014

 

Side 68 

4.5.3.5 Belysning 

Krav til belysning langs fortau er gitt i håndbok 264 Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning.
Krysningspunkter og spesielle punkter må vurderes spesielt.
 
4.5.3.6 Møbler 

Her følges prinsippene fra gågate - se punkt 4.4.1. 

 

4.5.4 Gangfelt og signalanlegg 
Gangfelt i gatekryss og gangfelt på en gate, eller vegstrekning skal brukes av alle myke trafikanter på en 
likestilt måte jfr krav til universell utforming. Følgende prinsipper skal inngå ved utforming og 
materialbruk for gangfelt i Nord-Odal kommune: 

4.5.4.1 Bredde 

Bredde skal være minimum 3 meter. 

4.5.4.2 Prinsippløsning for nedsenket kantstein 

Nivåsprang (vis) mellom kantstein og gate ved gangfelt skal være 20 millimeter. Prinsippløsning for 
nedsenket kantstein med rampe på maks 1:12 benyttes. Det skal benyttes spesialelement i granitt i overgang 
mellom ulike visflater. Det skal være landingsareal på minimum 120 cm bak rampe.  

4.5.4.3 Varselfelts- og oppmerksomhetsindikator 

Det legges godkjente heller i henhold til håndbok 278 Universell utforming av gater og plasser til bruk som
varselfeltsindikator i dybde 60 cm mot kantstein. Betong skal ikke brukes. Spesialløsninger mht dybde i de
tilfeller hvor gangfelt ligger i en bue. Vinkelrett i 90 grader på gangfelt og varselfelt legges godkjente heller for
oppmerksomhetsindikator. Disse skal være i granitt eller betong. Dette feltet skal ha bredde 60 cm og legges ut til
en naturlig ledelinje. Der hvor det ikke er signalanlegg legges oppmersomhetsindikatoren midt på fotgjengerfeltet.
  4.5.4.4 Signalanlegg 
Der hvor det er signalanlegg bør oppmerksomhetsindikator lede til trykknappen på signalanlegget, dvs på 
siden av fotgjengerfeltet. 

 

4.5.5 Undergang og overgang (bro) 
Undergang er planskilt kryssing under en bilveg, og en overgang for fotgjengere går over en bilveg som har 
for stor trafikk til at gangtrafikk kan krysse i plan (Håndbok 017 og Håndbok 278).  

Krav til utforming er som for gangveger. Det vises for øvrig til håndbok 017. Maksimal stigning oppgitt i 
håndbok 017 er imidlertid for bratt for bevegelseshemmede, og ved utforming av underganger og 
overganger i Nord-Odal kommune skal følgende ivaretas jfr håndbok 278, veileder for universell utforming. 

4.5.5.1 Organisering av undergang/bro 

En undergang gir mindre stigning enn bro. For å redusere stigning på gang- og sykkelveg bør det vurderes 
om det ligger til rette for å heve eller senke vegen. Hvis det er mulig bør en skille gående og syklende. 
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4.5.5.2 Ledelinje 

Rekkverk og riktig belysning vil være gode naturlige ledelinjer. 

4.5.5.3 Dekke 

Dekket skal være sklisikkert og jevnt. 

4.5.5.4 Stigningsgrad/tverrfall 

Det anbefales en stigning på 1:20 (5%). Dersom det er vanskelig å oppnå, kan det åpnes for brattere 
løsninger, men det stilles da krav til hvilerepos. 

4.5.5.5 Belysning 

Det skal være god belysning inne i underganger, og belysning utenfor skal følge gangvegens geometri for å 
være en naturlig ledelinje. 

 

4.5.6 Parkering for sykler 
Med sykkelparkering menes her organisert og planlagt parkering for sykler på angitte steder. 

Sykkelparkering skal planlegges og anlegges nær gitte målpunkt. Ved utforming av sykkelparkering i Nord-Odal kommune
 skal følgende kriterier følges: 

4.5.6.1 Størrelse 

Det vises til håndbok 017 for plasskrav og måter å organisere en sykkelparkering på. 

4.5.6.2 Dekke 

Sykkelparkering anlegges i møbleringssonen, og det brukes her et annet dekke for å synliggjøre at 
sykkelparkeringen ligger utenfor sone for fri gangferdsel. 

4.5.6.3 Materialer/type stativ 

Det bør brukes stativer som monteres fast. I områdene som omfattes av formingsprogram skal 
formprogrammet og retningslinjer for det gjeldene området følges.  
 
Parkering for biler 

Ved planlegging av parkeringsplasser skal det tenkes på at mange med ulik form for funksjonshemming 
også kommer i ordinære biler uten parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det vises til håndbok 017 
for størrelser på ordinære P-plasser og prinsipper for ulike parkeringsmønster. Ved utforming av 
parkeringsplasser i Nord-Odal kommune skal følgende legges spesielt til grunn som ivaretar universell 
utforming. 

4.5.6.4 Antall parkeringsplasser for forflytningshemmede 

Antall plasser som dimensjoneres for forflytningshemmede skal utgjøre 5% av samlet antall 
parkeringsplasser for tiltaket, dog aldri mindre enn 2. Det skal alltid rundes opp til nærmeste hele tall. 
Parkeringsplassene skal legges så nær viktige innganger som praktisk mulig. 

For langsgående parkering ved kantstein skal plassen reservert de forflytningshemmede alltid være bakerst. 

For større parkeringsanlegg anlegg (> 100 parkeringsplasser) henvises det til håndbok 017.  
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4.5.6.5 Størrelse 

P-plasser for forflyttningshemmede bør ha bredde 4,5 meter og lengde 6,0 meter. Dersom det er liten 
trafikk i kjørearealet mellom parkeringsrekkene kan lengdekravet reduseres til 5,0 meter. Det forutsettes da 
at utstigning fra bil med bak montert heis kan skje i kjørearealet. Ved kantsteinsparkering reduseres 
breddekravet til 2,25 m forutsatt at man kan komme rett ut på fortauet. Hvis ikke blir breddekravet 3,25 m. 

4.5.6.6 Dekke 

Areal for inn- og utstigning av biler og ferdsel til fots eller med nødvendig hjelpemidler til og fra 
parkeringsplassen må være slett og hardt. 

4.5.6.7 Helningsforhold 

På parkeringsplasser for forflyttningshemmede skal helningsforholdene være mest mulig plan, og ikke mer 
enn 2 % (alle retninger). 

4.5.6.8 Belysning 

Parkeringsplasser skal ha god belysning for å synliggjøre mulige farer og lede gående til og fra bilene på en 
trygg og orienterbar måte etc. 

 

4.5.7 Rampe 
Gangveger med brattere stigning enn 1:20 (5%) klassifiseres som ramper (Håndbok 278 Universell 
utforming). I denne vei - og gatenormen er det ramper som binder sammen trafikkarealer på ulike nivå som 
omtales. 

4.5.7.1 Bredde 

Bredde må vurderes i det enkelte tilfelle ut i fra trafikkmengde. Minimumsbredde (fri bredde) er 90 cm. 2 
meter, som fri bredde for gangveger, skal velges i sentrale knutepunkter i kommunen. 

4.5.7.2 Dekke  

I henhold til håndbok 278 skal dekket være fast og jevnt, og hindre fare for å skli. Det skal legges 
varselsfelt med godkjente heller i begge ender av rampen. Der det ikke er overbygg over rampen skal det 
vurderes å legge varmekabler. 

4.5.7.3 Stigningsforhold 

Stigning på 1:20 (5%) etterstrebes. Det skal være repos på 160x160 for hver 60 cm stigning. Ramper som 
er kortere enn 3 meter kan ha stiging på inntil 1:12 (8,3%) (Håndbok 278, Universell utforming). 

4.5.7.4 Rekkverk/håndlister/kantstein 

Det er krav til håndlister i to høyder for å tilfredsstille alle, disse skal ha høyde 70 cm og 90 cm og skal gå 
30 cm forbi rampen på begge sider ved topp og bunn rampe. Håndlista skal ha et sirkulært tverrsnitt med 
diameter 4-5 cm. Det skal settes en kantstein eller list med vishøyde 10 cm på hver side. For krav til 
rekkverk vises det til Veiledning til byggeforskrift (REN). 
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4.5.8 Buss-stopp 
Buss-stopp/holdeplass dimensjoneres ihht Håndbok 017. Bredde på plattform skal være minum 2,5 m. 
Vishøyden på kantstein skal være 18 cm. Opp- og nedramping til plattform skal være 1:12. Ledelinjer utformes 
etter prinsipper i håndbok 278 Universell utforming.  
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5 VEGETASJON OG TERRENGBEHANDLING 
5.1 GENERELT 
Ved nye og eksisterende trafikkmiljø, der bil, støy, forurensning og ulike konstruksjoner knyttet til veg 
dominerer, vil en bevisst bruk av vegetasjon og god terrengbehandling være viktige element som oppfattes 
både positivt, vakkert og miljøskapende. Ved siden av estetisk betydning har vegetasjon stor innvirkning på 
lokalklima. Vegetasjon kan fungere som et støyreduserende element, og den fungerer som vern mot 
luftforurensning og nedsmussing. Vegetasjon har også stor betydning som erosjonssikring. 

Det gis i denne vei- og gatenormen en enkel innføring i betydning, definisjoner og anbefalte prinsipper for 
vegetasjonsbruk og terrengbehandling på de arealer som omfattes av denne normen. Det skilles mellom 
krav (skal) og anbefalinger (bør). I hvert enkelt prosjekt skal nytt og gammelt terreng vises i plan- og profil 
(C-tegning) ihht punkt 1.4.2.1. Ny og eksisterende vegetasjon skal inngå på egen beplantingsplan (O-
tegning). I mindre anlegg kan vegetasjon legges inn på situasjonsplan, dette vurderes i samråd med Nord-Odal
kommune. 
 

5.2  PRINSIPPER FOR ULIK VEGETASJON OG VEGETASJONSBRUK 
I OG UTENFOR BY- og TETTSTED 

5.2.1 Overordnede prinsipper for vegetasjonsbruk 
En vellykket anlagt vei kan forsterke positive egenskaper i landskapet eller i enkelte tilfeller, til og med 
tilføre landskapet nye verdier. For å lykkes er det viktig at veianlegget harmonerer med omgivelsene det 
går igjennom. Som et generelt prinsipp bør veien tilpasses til landskapet og ikke motsatt. Behandling av 
sideterreng og bruk av vegetasjon er viktige bidrag til veiens kvaliteter. For å oppnå en god 
landskapstilpasning er riktig valg av vegetasjon avgjørende. Det anbefales at vegetasjonen som etableres 
betraktes som en del av landskapet og omgivelsene rundt og ikke som en del av selve veien. Vegetasjon i 
og utenfor by- og tettestedsområder fordrer likevel ulike prinsipper. 
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Det skal stilles krav til plantenes herdighet. Nord-Odal kommune ligger i klimasone 5 (H5). Det anbefales
at det velges planter med herdighet H5 eller mer.
 

5.2.2 Vegetasjon i landlige områder med spredt bebyggelse 
Dette gjelder vegetasjon langs veier i veiklasse H1, S1, A1 og GS1. Utenfor tettbebygde strøk i Nord-Odal 
kommune skal vegetasjonen skape naturlige overganger mellom veianlegget og omgivelsene, understreke 
veiens linjeføring m.m. Valg av nye planter må ta utgangspunkt i den type vegetasjon som er i området. 
Vegetasjons funksjon må vurderes ut i fra form, størrelse, farger og voksehastighet, samt salttoleranse og 
miljøbetydning. Jordbunnsforhold og lokalklima må det også tas hensyn til. 

5.2.3 Vegetasjon i urbane områder 
I tettstedsområdene i Nord-Odal bør ny vegetasjon som regel gis en litt strammere utforming enn i de 
rurale områdene i kommunen. Det bør skilles mellom middels tett bebyggelse (vegklasse H2, S2, A2 og 
GS2) og tett bebyggelse (vegklasse H3, S3, A3 og GS3). Vegetasjon bør her være med på å understreke 
form og funksjon på bla. gaterom og plasser som berøres av denne vei- og gatenormen. Ved valg av 
plantemateriell kan en stå noe friere i de urbane områdene, men også her er valg av riktig proveniens 
avgjørende for et vellykket resultat, samt salttoleranse, miljøbetydning, jordbunnsforhold og lokalklima. 

5.3 BEVARING AV VERDIFULL VEGETASJON OG KARAKTERISTISKE 
TERRENGFORMER 

Eksisterende trær og annen vegetasjon har i seg selv en stor verdi, og spesielt er eksisterende trær vanskelig 
å erstatte. Særlig verdifulle enkeltforekomster av trær, busker eller større vegetasjonsdekte arealer bør 
søkes bevart. Før planleggingen i et område starter er det derfor viktig å registrere eksisterende vegetasjon 
og karakteristiske terrengformasjoner. Sammen med en del øvrige landskapselementer bør det utføres en 
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enkel landskapsanalyse der verdien av bla. vegetasjon og terrengform legges til grunn for tracevalg, 
linjeføring og øvrige elementer som inngår i veg- og gatestrukturen.  Kontakt Nord-Odal kommune 
vedrørende krav til landskapsanalyse. 

 

5.3.1 Bevaring av trær og større vegetasjonsdekte områder 
Trær er landemerker i landskapet, og det finnes eksemplarer som det kan være knyttet spesiell 
lokalhistorisk interesse til selv om treet kan være svekket av høy alder. Vurdering av treets friskhet og 
levealder må gjøres av fagfolk. Nyere trær som er friske er verdifulle, men bevaringsverdien er avhengig av 
art, og miljøet der treet står. Det må også gjøres en vurdering av hvilke påkjenninger treet vil få under 
anleggsperioden. Der det er mulig kan det være av stor verdi å bevare større vegetasjonsdekte områder. 
Planleggingen av veitrace og utforming av sideterrenget er avgjørende for hvordan man klarer å ta vare på 
eksisterende vegetasjon. Følgende tiltak gjøres der eksisterende trær i prosjektet skal bevares: 

• Treets rotsone, stamme og krone skal beskyttes. Dette utføres med et lett synlig og kraftig gjerde. 
• Gravearbeider skal ikke utføres nærmere stammen enn 1,5-2 ganger kroneradiusen på eldre trær og 

2-4 ganger kroneradiusen på yngre trær. Unntak er forsiktig håndgraving, og rotsystemet kan 
beskjæres med egnet beskjæringsutstyr. Unngå å kappe av forankringsrøtter. Frilagte røtter kan 
dekkes med duk eller lignende. 

• Tunge maskiner skal ikke kjøre over rotsystemet for å unngå at jordstrukturen blir ødelagt. 
• Større vegetasjonsområder som skal bevares gjerdes inn. 
• Det skal ikke fylles opp med masser rundt vegetasjonen, men i noen tilfeller kan man fylle med 

porøse masser. Ønskes terrenget hevet rundt store enkelttrær og trerekker kan disse bevares ved at 
man flytter eller justerer veitraseen slik at trærne blir stående i midtdeler eller lignende. Hvis 
trærne likevel besluttes fjernet bør de normalt erstattes med nye trær, fortrinnsvis med samme 
størrelse som de som fjernes. 

• Trær på kommunal og privat eiendom skal erstattes økonomisk dersom det skjer skader på disse 
under anleggsarbeid. 

5.3.2 Flytting av vegetasjon 
Der det er mulighet for å flytte planter oppnår man ofte en raskere etablering og rimeligere plantekostnader. 
Flytting bør vanligvis utføres utenom vekstsesongen, dvs når plantene er i hvile. Mindre trær opp til 2-3 
meter kan flyttes direkte på anleggsstedet med gravemaskin. Ved flytting av større trær må forberedende 
tiltak utføres, og det vises til håndbok 169 for nærmere detaljer. 
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5.3.3 Karakteristiske terrengformer 
Nord-Odal kommune har et karakteristisk landskap rundt Storsjøen og Råsen.
. 
Det er viktig å registrere og ta vare på karakteristiske og verdifulle terrengformer i forbindelse med 
veiprosjekter som berøres av denne vei- og gatenormen. 

5.4 TERRENGBEHANDLING 
Eksisterende terreng bør som regel i størst mulig grad bevares. Utformingen av sideterrenget skal gjøres 
slik at veianlegget glir best mulig inn i landskapet det går igjennom. I enkelte tilfeller kan det være riktig å 
gå lenger ut enn strengt tatt nødvendig for tekniske inngrep, for å legge til rette for vegetasjonsetablering og 
et best mulig visuelt uttrykk. Små knauser og knatter som står igjen etter sprengning skal fjernes hvis de 
ikke har spesiell visuell verdi. 

Fot og topp av skråninger skal avrundes. Overganger mellom forskjellige flater skal ha jevne og myke 
linjer. Veiskråningene bør være slake. Dette reduserer utrasing av jord og fyllmasser og letter etableringen 
av vegetasjon. Hvor bratt hellingsvinkelen kan være er avhengig av fyllmasser og overflatedekking. 

Markdekke  

Maksimal hellingsvinkel  Anmerkninger 

Uten 
armering  

Med 

armering  

Vanlig såing av gress  1 : 2 *)  1:2 
3-4 måneders 
etableringstid  

Ferdiggress i ruller  1 : 1,5  1 : 1,5  14 dagers etableringstid  

Stukket gresstorv ett lag  1 : 1,5  1 : 1,5 14 dagers etableringstid  

Stukket gresstorv to lag. 
Underste med gresset ned  

1 : 1,5  1 : 1  14 dagers etableringstid  

Busker  1 : 2  1 : 1,5   

*) Maksimal helning ved bruk av håndklipper 1:3  

Figur 5.1 Maksimale hellingsvinkler ved forskjellige markdekker (Byggforsk Byggdetaljer A517.421)  

 

5.5  JORD OG JORDBEHANDLING 

5.5.1 Jord og Jordanalyse   
Ved anlegging av nye områder med vegetasjon som omfattes av denne vei- og gatenormen skal det stilles 
følgende krav: 

• Byggherren må spesifisere hvilke godkjenningskriterier som skal ligge til grunn for godkjennelse 
av vekstjord.  Jordsammensetning skal beskrives. (Eks. kornfordeling, innhold av organisk 
materiale m.v.). 

• Uttak av jordprøver med tilhørende analyse som vurderes av teknisk kontrollorgan. 
• Vekstjorda skal grunngjødsles og kalkes ihht analyseresultat fra teknisk kontrollorgan etter at jorda 

er lagt ut. Evt. innblanding av andre jordforbedringsmidler. 
• Entreprenøren skal fremlegge plan for gjødsling og kalking for byggherren til godkjenning. 
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5.5.1.1 Bearbeiding av vekstjord 

Ved leirjord skal 10 cm vekstjord legges ut og blandes inn i den øverste undergrunnsjorden før det 
spesifiserte vekstjordlaget legges ut. Ved stein eller grusmasser skal det blandes inn tetningsmasser av ulik 
kornstørrelse eller leire i overgangssonen. 

Ferdig vekstjordlag skal ha et fall på 2 % (1:50) slik at avrenning er sikret. 

Vekstjorda skal være fri for rotugras og røtter. 

5.5.1.2 Gjødsling 

Gjødsling og kalking tilpasses jordanalyse, planteart, jordart og nedbørsforhold, sammen med 
vegetasjonens vekst og tilstand. 

5.5.2 Krav til planting og jord 
Tykkelse på vekstjordlag: 

• Grasplen: 15 cm 
• Grasbakke: 10 cm 
• Naturlig vegetasjonsinnvandring: 10 cm tilbakelegging 
• Stauder: 30 cm 
• Busker: 40 cm 
• Masseplanter: 40x40  cm plantehull,  fylles med  10 l vekstjord pr/ plante 
• Trær: plantehull 2x2x0,8 m, grubbes i sider og bunn. Der dette er vanskelig kan målene reduseres 

til 1,5x1,5x0,8 m som et minimum. 

Skjelettjord: 2/3 sprengstein/ kulestein 250 mm og 1/3 vekstjord. Jordblanding skal inneholde 15 % 
leire/silt, 30 % finsand, 45 % grovsand, 10 % godt modnet kompost. 

I byområder skal det stilles krav om rotvennlig forsterkningslag (skjelettjord) der planterøttene ikke får 
tilstrekkelig med vekstmedium på annen måte. Det er videre ønskelig at det etableres sammenhengende 
kulverter/grøfter med rotvennlig forterkningslag. 

I tilfelle der trær plantes i kum skal det brukes en kumtype som sikrer røttenes naturlige utvikling ut av 
kummen. (Veikontoret i Akershus m.fl. har utviklet kum som er egnet). 

Utenfor tettsteder må det være en naturlig/gradvis overgang mellom jord i plantegropen og utenforliggende 
jord. Dette for å opprettholde jordas kapillærevne, som vil sikre bedre drenering og fuktighet. 

Det skal ikke brukes undergrunnsjord i plantehull, da den er steril og vil føre til sen etablering. 

5.5.2.1 Naturlig revegetering 

Når ny vei bygges i naturområder bør det brukes naturlig revegetering fra stedlige toppmasser. Det øverste 
jordlaget (30 cm) skal lagres separat i anleggsperioden, og deretter legges (10 cm) løst på toppen av 
undergrunnsmasser. Frø, sporer og plantedeler vil spire fra dette topplaget, og gi en naturlig overgang til de 
urørte områdene langs veien. 

5.6 TRÆR I ULIKE TYPER VEIANLEGG 

5.6.1 Gatetverrsnitt og trær 
For å skape gode vekstforhold for trær i gatemiljø, og samtidig ivareta trafikksikkerheten, har Nord-Odal 
kommune laget tre prinsipper for anbefalte gatetverrsnitt der det planlegges å bruke trær. Det skilles her mellom 
bruk av store trær og små trær. Med store trær menes her trær som blir 18-25 meter i høyde. Eksempel på trær 
som kan oppnå denne størrelse er for eksempel eik. Med små trær menes her trær som oppnår en ferdig utvokst 
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høyde på 8-12 meter. Eksempel på slike trær kan være rogn og ulike Prunus-arter. Mellomstore trær oppnår en 
høyde på 12-18 meter. 

Forslag til utforming er vist under. 

 

 

 

 

G4R
Rectangle
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Rectangle
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5.6.2 Trær i landlige områder med spredt bebyggelse  
(Vegklasse HG, AG, B og GS) 

5.6.2.1 Utforming og plassering 

Ved utforming og plassering av nye trær skal det her brukes et prinsipp der nye trær skal innordne seg 
landskapets form og linjer i nærområdet. 

5.6.2.2 Sikkerhetsavstand 

Utenfor tettbygd strøk er det krav til sikkerhetsavstand til trær. Avvikes sikkerhetsavstandene skal det settes 
opp rekkverk, noe som er lite ønskelig.  

Fartsnivå  Boligvei  Atkomstvei  Samlevei  

30 km/t  - - 3 m  

50 km/t  2 m  2 m  3 m  

Figur 5.2 Sikkerhetsavstander til trær utenfor byer, målt fra kjørebanekant.  

5.6.2.3 Kvalitet og størrelse 

Det kan benyttes mindre størrelser og kvalitet enn i øvrige områder. Flytting av eksisterende vegetasjon er 
aktuelt her. Ved revegetering av naturområder kan små plantestørrelser benyttes. 

5.6.2.4 Plantevalg 

Valg av planter gjøres ut fra arts sammensetning på stedet.  Det er viktig å bruke riktig herdighet og 
proveniens (klimarase) ved nyplanting. Ved nyplanting skal norsk standard for planteskolevarer NS 4402, 
4411 eller 4413 følges. 

G4R
Rectangle
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5.6.3 Trær i middels tett bebyggelse  
(Vegklasse SG, AG, S, A, B, FA, GS)  

5.6.3.1 Utforming og plassering 

I middels tett bebyggelse kan plantesortimentet økes og være mer tettstedspreget enn i områdene med 
spredt bebyggelse, men prinsippene for utforming bør fortsatt være at nyplanting skal henvende seg mot 
landskapet rundt veianlegget slik at det glir inn i omgivelsene på en mest mulig naturlig måte.  

5.6.3.2 Sikkerhetsavstand 

Det samme som for tett bebyggelse – se punkt 5.6.3. 

5.6.3.3 Kvalitet og størrelse 

Trærnes kvalitet skal tilfredsstille Norsk Standard for planteskolevarer NS 4402 eller 4413. Trær langs 
veier og gater, i rabatter m.m. bør være relativt store ved planting, men det kan velges mindre 
plantestørrelser enn i tett bebyggelse. De bør ha gjennomgående stamme slik at de egner seg for 
oppkvisting.  

5.6.3.4 Plantevalg: 

Det er viktig å bruke riktig herdighet og proveniens (klimarase) ved nyplanting. 

5.6.4 Trær i tett bebyggelse  
(Vegklasse HG, SG, AG, S, A, B, GS,F) 

5.6.4.1 Utforming og plassering:  

I tett bebyggelse skal det stilles større krav til vegetasjonen enn i de øvrige områdene. Dette gjelder både 
plantefysiologisk og estetisk. Veianlegget med vegetasjon og øvrige elementer bør få en parkmessig 
opparbeidelse. Vedlikeholdsinnsatsen bør ha en større intensitet enn hva som kreves for spredt bebyggelse 
og middels tett bebyggelse. 

Trær må ikke stå i fast dekke. Overflaten rundt hvert tre (min. 1,0x1,0 m) må være gjennomtrengelig for 
vann. 

Står treet på gressareal skal det være åpen jord

5.6.4.2 Vegetasjon i gaterommet (byer og tettstedsgater) 

 mellom gress og stamme. Dette for å unngå skader på 
stammen ved gressklipping og annen skjøtsel. 

Anbefalte bredder for rabatter med trær er: 
• 3-5 m i midtdeler, men bredder ned til 2-2,5 m kan aksepteres 
• 2-3 m langs fortau 

For rabatter med trær eller busker kreves 3-5 m bredde, rett utforming av plantehull og at røtter kan vokse 
inn i omkringliggende masser. For smale rabatter, 2-2,5 m anbefales rotvennlig forsterkningslag eller 
gjennomgående plantehull. (Fra Håndbok 017) 

5.6.4.3 Sikkerhetsavstand 

I tett bebyggelse er det ikke krav om sikkerhetsavstand for påkjørsel av trær eller krav om rekkverk mellom 
kjørebane og trær. 
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5.6.4.4 Kvalitet og størrelse 

Trærnes kvalitet skal tilfredsstille Norsk Standard for planteskolevarer NS 4402 eller 4413. Trær langs 
veier og gater, i rabatter m.m. bør være relativt store ved planting. For å unngå nedbrekking og hærverk bør 
trærne her være så store at de ikke kan brekkes av med handmakt, dvs. stammeomkrets (so) 16 cm eller 
større. De bør ha gjennomgående stamme slik at de egner seg for oppkvisting. 

5.6.4.5 Plantevalg 

Det er viktig å bruke riktig herdighet og proveniens (klimarase) ved nyplanting. Plantesortimentet som kan 
benyttets er stort. Riktig valg av plantesort og proveniens gjøres i samråd med Nord-Odal kommune og 
planteskole. 

5.7  BUSKER OG MASSEPLANTER 

5.7.1 Masseplanter i landlige områder med spredt bebyggelse  

5.7.1.1 Utforming og plassering 

Sammen med trær skal masseplanter danne en helhet med omgivelsene. 

5.7.1.2 Avstand og sikt 

Krav til sikt og sikkerhetsavstander skal ivaretas. Se kapitlet om skjøtsel. 

5.7.1.3 Kvalitet og størrelse 

Masseplanter skal tilfredsstille krav ihht Norsk Standard for planteskolevarer NS 4410. 

5.7.1.4 Plantevalg 

Det er viktig å bruke riktig herdighet ved nyplanting av busker og maseplanter. 

5.7.2 Busker og masseplanter i middels tett bebyggelse 

5.7.2.1 Utforming og plassering 

Sammen med trærne kan busker og masseplanter understreke former og linjer både i veianlegget og 
landskapet rundt. Busker kan nyttes i midtdeler, i rundkjøringer, foran husvegger, forhager, trafikkøyer og 
andre åpne arealer i gatekryss. Masseplanter nyttes ved relativt store plantefelt. Planteartene må utfylle 
hverandre i vekstform og høyde både på kort og lang sikt.  

Busker som er bøyelige eller tåler brekkasje kan være et alternativ til gress der det er konflikt mellom 
beplantning og snøopplag.  

5.7.2.2 Avstand og sikt 

Krav til sikt og sikkerhetsavstander skal ivaretas. Se kapitlet om skjøtsel. 

5.7.2.3 Kvalitet og størrelse 

Busker og masseplanter skal tilfredsstille krav ihht Norsk Standard for planteskolevarer NS 4404 og 4410. 

5.7.2.4 Planteslag 

Plantene må generelt oppfylle følgende krav: 
• God og rask evne til etablering 
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• Tett og frodig vekst som hemmer etablering av ugras 
• Lite utsatt for sjukdommer og skadedyr 
• Lite behov for beskjæring 
• Skal ikke ha giftige frukter som virker fristende for barn. 

Det er viktig å bruke riktig herdighet ved valg av busker og masseplanter. 

5.7.3 Busker i tett bebyggelse 

5.7.3.1 Utforming og plassering 

I tettbebygde strøk skal busker og masseplanter være med på å gi anlegget et parkmessig preg sammen med 
trær og andre elementer. 

5.7.3.2 Avstand og sikt 

Krav til sikt og sikkerhetsavstander skal ivaretas. Se kapitlet om skjøtsel. 

5.7.3.3 Kvalitet og størrelse 

Busker skal tilfredsstille krav ihht Norsk Standard for planteskolevarer NS 4404. 

5.7.3.4 Plantevalg 

Samme krav til planter som nevnt i punkt 5.7.2. Det må påregnes større vedlikeholdsintensitet i 
planterabatter i tettbebygde strøk. Det er viktig å bruke riktig herdighet ved valg av busker og masseplanter. 

5.8 GRESSETABLERING OG BLOMSTRENDE URTER 
Den viktigste vegetasjonsetableringen ved veier og tilhørende anlegg er tilsåing av gress. Valg av arter og 
sorter må være tilpasset forholdene på stedet. 

Gressareal ved trafikkårer er ofte utsatt for stor trafikkbelastning. Det er viktig å velge slitasjesterke arter i 
frøblandingen. Forslag til plenfrøblanding for steder med sterk tråkkbelastning er: 

• Engrapp (Poa pratensis) 60% 
• Rødsvingel (Festuca rubra var. commutata) 35% 
• Engkvein (Agrostis tenuis) 5% 

For områder med mindre belastning anbefales følgende plenfrøblanding: 
• Rødsvingel (Festuca rubra) 65% 
• Engkvein (Agrostis tenuis) 10% 
• Engrapp (25%). 

Gress skal ikke brukes under trær, busker og stauder. I områder med spredt og middels tett bebyggelse bør 
arealer mellom asfaltkant og plantefelt være gresskledde. Trafikkøyer og midtdelere ned til bredde 1,5 m 
mellom innerkant kantstein, bør ha gressdekke. Er bredden smalere, legges stein. 

Blomstrende urter kan gjerne brukes i veiens sidearealer primært utenfor tettbygd strøk. Det bør brukes 
sorter som naturlig vokser i lokale ville blomsterenger.  

5.8.1.1 Etablering av vegetasjonsdekke  

Veigrøfter og skråninger bekles med 10 cm jord fri for rotugress og tilsås med en stedsegnet 
gressfrøblanding. Steinskråninger skal tettes med leire. 

Det benyttes 1,5 kg frø pr. 100 m2. Tilsådd areal gis samtidig en grunngjødsling, etter utført jordanalyse.  
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5.9 SOMMERBLOMSTER OG STAUDER 
Sommerblomster kan gi identitet og være et ekstra virkemiddel for en bevisst estetisk effekt. Bed med 
sommerblomster er dyre i anleggelse, vedlikeholdskrevende og gir et urbant uttrykk. Bed av denne typen 
bør derfor bare benyttes på særskilte områder i tettstedene i Nord-Odal kommune. 

Stauder kan brukes på samme måte som sommerblomster og kan være et godt alternativ til disse. Det er 
viktig å bruke kraftige og robuste sorter. Bed med stauder har en engangsinvestering ved anleggelse, men 
er like vedlikeholdskrevende som sommerblomster. 

Kraftige og robuste stauder, som holder ugraset nede, kan på lik linje med busker med bøyelige grener være 
et alternativ der det er konflikt mellom beplantning og snøopplag. 

 
 
 
 
 
 

5.10 SPESIELLE FORHOLD VEDR. ETABLERING AV VEGETASJON VED 
VEIANLEGG 

Generelt skal det benyttes anleggsgartnere eller tilsvarende med fagbrev for utførelse av gartnerarbeidene. 

5.10.1.1 Plantetidspunkt 

Det er sikrest å plante om våren. Det gjelder alle planteslag, størrelser og leveringsformer. Høstplanting kan 
også være aktuelt, men da kan planten ”fryse opp”, dvs. at planten presses opp fra bakken. Høstplanting bør 
derfor utføres forholdsvis tidlig (sist i september), slik at plantene får rotet seg før vinteren. Ved 
sommerplanting må plantene passes nøye med vanning. 

5.10.1.2 Planteavstand 

Hvilke planteavstander som er mest hensiktsmessig avhenger av blant annet:  
• voksehastighet og størrelse 
• hvordan vegetasjonen skal brukes som element i anlegget 
• fremtidig skjøtsel 

Forslaget under forutsettes at de markdekkende plantingene skal ha nærmere 100 % dekningsgrad etter 3 år 
under gode forhold. Velges større avstander tar dette lengre tid, og det kreves mer skjøtsel. 

Middels store stauder (eks. Bergenia-sorter)  35-40 cm pl. avstand  
Middels store busker (eks. Ribes alpinum)  60 -80 cm pl. avstand  
Store busker med sterk vekst (eks. Cornus alba ’Sibirica’) 80-120 cm pl. avstand 
Trær (tynning er aktuelt)     200-300 cm pl. avtand 
Små trær (eks. Crataegus laevigata)   400-500 cm pl.avstand 
Store trær (eks. Tilia x europaea)    600-800 cm pl. Avstand 

5.10.1.3 Ugressbekjempelse 

For å få et godt resultat ved etablering av vegetasjon er det avgjørende å holde jorda rein for ugress før 
planting. Det er spesielt viktig å bli kvitt flerårige ugress. Her finnes det ulike metoder (mekanisk, termisk, 
kjemisk eller tildekking av jorda). Ugressbekjempelse må følges opp helt framtil planting  og/eller såing. 
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5.10.1.4 Plantearbeider 

Plantematerialet bør bestilles gjennom faglig kvalifiserte leverandører. Leveringsform, plantetidspunkt og 
vanning er avgjørende for en rask og god etablering. Riktig oppbevaring og transport av plantene er andre 
faktorer som er avgjørende for et godt resultat. Behov for beskjæring før planting må vurderes. Riktig 
plantedybde er også avgjørende for å oppnå et godt resultat. Drensledning skal benyttes der trær plantes 
med omkringliggende fast belegg.  80 mm drensledning lagt i 2 til 3 omganger rundt rotklumpen bør 
vurderes.  

5.10.1.5 Oppstøtting av trær 

Ved planting av større trær skal det benyttes oppstøtting, 3 stk rundstokker for trær med tverrtre, topp Ø 6 
cm. Oppstøttingen skal være solid og fast forankres i bakken, uten at røttene skades. Treet skal være bundet 
til oppstøttingen, men ikke slik at oppstøttingen skader treet mekanisk. I de fleste tilfeller vil en oppstøtting 
til 1/3 av treets høyde være tilstrekkelig. 

5.10.1.6 Permanent trebeskyttelse 

 

I tettstedsområder vurderes behov for trebeskyttere og typer i samråd med Nord-Odal kommune. 

5.10.1.7 Forslag til jorddekkingsmidler i beplantninger  

• Kompostert bark NS 2890, lagtykkelse 8 cm. For trær skal bark legges i en radius på 50 cm. 
• Hagekompost godt omdannet, type Oslokompost eller tilsvarende, lagtykkelse 10 cm. 

Jorddekkingsmiddel legges ut på jord, fri for rotugras, etter planting. 

5.10.1.8 Fremmede arter 

Noen av de fremmede artene skader naturen. De artene som er vurdert til ”høy risiko” i Norsk Svarteliste 
2007, skal ikke benyttes.  

5.10.1.9 Parkeringplasser 

Treslag med stor frukt- og bærsetting tiltrekker seg store mengder fugler, og gir mye søl på biler og 
veibane. Trær på parkeringsplasser bør derfor være sorter med liten frukt- og bærsetting. 

5.10.1.10 Rabatter  

Busker eller stauder kan bare brukes i rabatter som ikke blir utsatt for tråkk. Alle rabatter med vegetasjon 
må skilles fra kjøreareal med f eks. kantstein. Vegetasjonen er ekstremt utsatt for veistøv og salter, ved valg 
av arter bør det tas hensyn til dette. 

5.10.1.11 Rundkjøringer 

Utsmykning og dekorasjon kan i noen tilfeller brukes i rundkjøringer som trafikkavviser m.m. sammen 
med vegetasjon. Her er det viktig med detaljert prosjektering og valg av løsninger der elementer som 
brukes forankres i bakken på en tilfredsstillende måte. 
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5.11 SKJØTSEL 
Entreprenøren har et generelt ansvar for skjøtsel av grøntanlegg, fra tilsåing/ tilplanting og frem til 
overtakelse og ut garantiperioden. 

Generelt bør det utenfor by og tettsted planlegges beplantinger og plantemønstre som er lite 
vedlikeholdskrevende. Unntak kan gjøres ved spesielt viktige knutepunkter eller annet som ønskes 
fremhevet. 

Så langt det er tilrådelig skal mekanisk vedlikehold benyttes. Det skal stilles krav til vanningsmuligheter 
for alle trær, buskfelt, blomsterrabatter etc. 

Prosjekterende skal utarbeide en intensjonsbeskrivelse og en skjøtselsbeskrivelse. Skjøtselsbeskrivelsen 
skal godkjennes av park- og idrettsavdelingen. 

Skjøtselsbeskrivelsen bør være ihht. intensjonsbeskrivelsen, dvs. ta utgangspunkt i fastlagte mål for 
anlegget, som  ønsket utseende på kort og lang sikt. 

Entreprenøren skal fremlegge en utarbeidet FDV-plan for anlegget senest ved ferdigbefaring/ overlevering 
av anlegget. 

I skjøtsel inngår som oftest noen eller alle disse prosedyrene, og skal følges: 
• Gjødsling: vil vanligvis være nødvendig de første 2-3 årene etter etablering. 
• Vanning: særlig aktuelt i de første ukene etter planting. Flere planter i tettbygde strøk er i tillegg 

avhengig av vanning i tørkeperioder for å overleve. 
• Oppstøtting og oppbinding av tre: sjekkes jevnlig. Den skal ikke stramme, men gi treet tilstrekkelig 

støtte under etableringen. Skal fjernes når det ikke lenger har noen funksjon eller kan skade treet, 
normalt etter 3 år. 

• Beskjæring: skal være ihht. anerkjente beskjæringsprinsipper. 
• Ugrasbekjempelse: I plantefelt og innenfor radius 0,5 m rundt trær skal ugress/gress fjernes før det 

virker hemmende på plantenes utvikling og alltid før det settes frø. 
• Grasklipping eller slått: områder med plen må klippes jevnlig. Klippehøyden bør ikke være under 3 

cm. Slåttebredder se Fig. 5.3. 
• Erstatning av utgått eller svake planter: erstattes av samme størrelse, sort og proveniens. 
• Ettersåing av gras: utgang med mer enn 2 m2 eller mer ettersåes. 
• Supplering av dekkmateriale: skal suppleres ved behov, holdes jevntykt 
• Sopp- og skadedyrsbekjempelse: skal bekjempes når det reduserer trivsel/ og eller tilvekst, eller ser 

skjemmende ut. 

Dersom anlegget inneholder masseplanter av trær som skal tynnes, bør det utarbeides en egen plan for 
dette.  

Noen av fremmede arter som allerede har etablert seg langs veibanen skal bekjempes eller begrenses. En 
foreløpig skjøtselsstrategi for fremmede arter er utarbeidet av Statens vegvesen og gjelder 
kjempebjørnekjeks, tromsøpalme, parkslirekne og kjempeslirekne, hagelupin, russekål og kjempespringfrø.  

5.11.1.1 Veiledende krav til rydde-/slåtte bredder i natur- og kulturlandskap 

(Fra Håndbok 111 som er under utarbeiding, Standard for drift og vedlikehold av veier) 

Veitype Ryddebredde fra veikant 

Øvrige riksveier og 
fylkesveier 4 m  

G/S-vei 2 m  

Fig. 5.3 Rydde-/slåtte bredder i natur- og kulturlandskap 
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Det skal tilstrebes en naturlig linjeføring ved rydding. Terrengformene i samspill med vegetasjon på stedet 
gir viktige føringer på hvordan ryddelinjen bør utføres langs en veistrekning.  

5.11.1.2 Veiledende krav til veiens frie rom 

(Fra Håndbok 111 som er under utarbeiding, Standard for drift og vedlikehold av veier) 

I natur- og kulturlandskap: 
• Langs kjørevei: 5,0 m høyde, målt 2 m fra veikant 
• Langs G/S-vei: 3,0 m høyde, målt 1 m fra G/S-veikant 

I parklike områder/ gaterom: 
• Langs kjørevei: 4,7 m høyde, målt 1 m fra veikant 
• Langs G/S-vei: 3,0 m høyde 
• Fortau i gaterommet: Trær min. stammehøyde 3,0 m 

Greiner innenfor veiens frie rom tillates ikke. Ved beskjæring for å oppnå veiens frie rom kan man 
beskjære lengre ut på grenene og skjære lengre inn mot hovedstammen når treet har fått større krone. Minst 
1/3 av trehøyden bør være igjen som krone. Konkurranseskudd skal fjernes. Resultatene av skjøtselstiltak 
må være visuelt tilfredsstillende. 

5.11.1.3 Veiledende krav til sikt 

(Fra Håndbok 111 som er under utarbeiding, Standard for drift og vedlikehold av veier) 

Vegetasjonen må aldri bli høyere enn 0,5 m over planum veibane i siktsonene. Oppstammet trær er tillatt. 

I rundkjøringer skal bunndekkende vegetasjon ikke bli høyere enn 0,75 m over planum veibane. Trær min. 
stammehøyde 2,7 m. Trær i etableringsfasen er unntak. 
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6 STØY 

6.1 Generelt 
Om bebyggelse blir sjenert av vegtrafikkstøy, avhenger av trafikkmengder, hastighet, stigning på vegen, 
andel tungtrafikk, avstand til vegen og eventuell skjerming. 

Lydtrykknivået uttrykkes i decibel, forkortet til dB. dB(A) er en decibel-skala som uttrykker ørets 
oppfatning av lydtrykknivået. 

Vegtrafikk uttrykkes i ekvivalent støynivå og maksimalt støynivå. Ekvivalent støynivå er et mål på 
gjennomsnittlig støynivå i en periode, der støy fra alle kjøretøy summeres over perioden. Maksimalt 
støynivå uttrykker det maksimale støynivået det mest støyende kjøretøyet avgir i det øyeblikket det 
passerer. 

Øret oppfatter endring i støynivåer slik:  
• ±1,5 dB(A):  Minste hørbare endringsnivå. 
• ±3 dB(A):  Merkbar endring. 
• ±10 dB(A):  Fordobling/halvering av støynivået. 

En fordobling av trafikken gir en økning på 3 dB(A). Senking av hastigheten fra 50 km/t til 30 km/t gir 
senking av støynivået med ca. 1,5 dB(A). 

 

6.2 Grenseverdier 
I Miljøverndepartementets rundskriv T-1442, ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” av 
26.01.2005, med tilhørende veileder T-2115 ”Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging(støyretningslinjen)” fra 2005, er det fastsatt veiledende 
grenseverdier for vegtrafikkstøy.  

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23 - 
07 Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23 - 
07

Veg 55 dBA Lden 70 dBA L5AF 65 dBA Lden 80 dBA L5AF

Støysone
Gul sone Rød sone

Støykilde

Tabell 6.1 Veiledende støygrenser, veitrafikkstøy 

For innendørs støy henvises det til kravene i § 13-9 i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, med 
tilhørende standard NS 8175:2008, ”Lydforhold i bygninger, lydklasse for ulike bygninger.”. 

6.2.1 Gul sone 
Gul sone er en vurderingssone dersom den omfatter støyfølsom bebyggelse, det vil si boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler, barnehager eller andre støyfølsomme bruksformål. I gul sone skal 
det foretas støyberegninger/støymålinger. Dette kan gjøres enkelt dersom det er åpenbart at konsekvensene 
er små. 

Gir tiltaket et merkbart (større økning enn 3dB) økt støynivå, samtidig som anbefalte grenseverdier 
overskrides, skal avbøtende tiltak alltid gjennomføres. I tillegg skal det utføres avbøtende tiltak når de 
anbefalte støygrensene er overskredet fra før for eksisterende støyfølsom bebyggelse, selv om endringen 
ikke gir merkbar økning i støynivået. 

Dersom gang- og sykklevegtiltak og rene miljøtiltak ikke gir merkbart økt støynivå (større økning enn 3dB) 
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aksepterer kommunen allikevel at utbygger slipper støyutredning og avbøtende tiltak for støyfølsom 
bebyggelse.  

6.2.2 Rød sone 
Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og 
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

Dersom støymålinger eller støyberegninger viser rød sone må avbøtende tiltak iverksettes. For 
eksiterende bebyggelse betyr dette skjermingstiltak. For ny bebyggelse betyr det at kommunen ikke 
skal tillate bebyggelse som nevnt ovenfor uten avbøtende tiltak. 

6.2.3 Annet regelverk  
Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven § 13-9 med tilhørende veileder, samt NS 8175:2008 
”Lydforhold i bygninger, lydklasser for ulike bygningstyper” kommer til anvendelse ved planlegging 
og prosjektering av nybygg. 

Til Forurensningsloven finnes forskriften ”Grenseverdier for lokal luftforurensning og støy” 
(Grenseverdiforskriften) for eksisterende

Grenseverdiene i de nye forskriftene er som følger (oppgitt av SFT): 

 bebyggelse og veger. 

Ved beregnet innvendig støynivå på 42 dBA eller mer skal en gjøre tiltak for å begrense 
støyen.  Ved beregnet innvendig støynivå på 35 dBA eller mer skal en gjøre nærmere 
undersøkelser/vurderinger med tanke på å gjennomføre støyreduserende tiltak.  
Grenseverdiene gjelder likt for boliger, helseinstitusjoner, undervisningsinstitusjoner og 
barnehager. 

FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

 

6.3 Støyvurdering ved planlegging 
Kartlegging og beregning av støyforhold, samt prosjektering, beskrivelse, og søknad om gjennomføring av 
støytiltak, kommer inn under forskriften om foretak for ansvarsrett. Slike arbeider skal derfor forestås av 
godkjente foretak. 

Vegtrafikkstøy beregnes ved hjelp av ”Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy” (for eksempel med 
programmene NBSTØY, TSTØY eller støymodulen i NovaPoint). Alle fasader og etasjer som kan bli 
eksponert for støy, skal beregnes og dokumenteres. 

Innendørs støynivå skal beregnes og beskrives i henhold til Håndbok 47 ”Isolering mot utendørs støy” av 
1999 fra Byggforsk.  

Ved utarbeidelse av arealplaner etter plan- og bygningsloven skal forventet trafikkutvikling de 10 neste år 
legges til grunn.  Støyforholdene skal dokumenteres både med og uten foreslåtte tiltak. 

Ved planlegging etter plan- og bygningsloven skal tiltakene vises og beskrives i reguleringsplanen. 
Reguleringsbestemmelsene skal ha henvisning til Miljøverndepartementets rundskriv T-1442 og Teknisk 
Forskrift til plan- og bygningsloven.  Dersom det er påkrevd med støyreduserende tiltak i planen skal det 
settes rekkefølgekrav til gjennomføring av disse. 
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6.4 Tiltak  
Der støyverdiene overskrides, skal det gjøres tiltak. Fortrinnsvis bør ny bebyggelse og veianlegg plasseres 
slik at fysiske støytiltak unngås. Aktuelle tiltak når grenseverdiene overskrides er: 

• Trafikkregulering slik at mengde trafikk, eventuelt tungtrafikk, reduseres 
• Senke fartsgrensen på veien/ gata 
• Bygge støyvoll eller skjerm, eventuelt en kombinert løsning. Voll foretrekkes der forholdene ligger 

til rette for det 
• Gjennomføre støyreduserende tiltak på bygningsfasader (lydventiler, lydtette vinduer, 

etterisolering eller andre bygningsmessige tiltak) der det ikke er plass til støyskjermingstiltak 
•  Gjennomføre støyreduserende tiltak for uteoppholdsarealer (skjermer, voller og lignende) 

Hvilke tiltak en skal gjennomføres beregnes og beskrives i hvert enkelt tilfelle. 
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7 VEDLEGG 
1  Definisjoner  

2  Referanser/henvisninger  

3  Stikkordregister  

4  Egne noteringer  

 

 
 

a. DEFINISJONER  
(bl.a. forklaring til noen av parametrene i figur 2.3)  

 

Reguleringsbredde:  Bredde på areal som er regulert til trafikkformål. Verdiene i figur 2.3 angir det areal 
som skal erverves/fradeles til veiformål. Ved fylling/skjæring vil det som regel bli 
behov for å utvide den angitte reguleringsbredden. Fylling/skjæring bør for alle 
offentlige veier inngå i reguleringsbredden.  

Regulert veigrunn:  Areal som i reguleringsplan er avsatt til offentlige trafikkområder, felles avkjørsel 
eller område for felles parkering, eller spesialområde for private veier.  

Veikant:  Skulderkant, dvs. krysningspunktet mellom veiskulder og grøfteskråning.  

Formålsgrense:  Betegner her grense for veiformål i reguleringsplanen.  

Byggegrense:  En grense på reguleringsplanen som bebyggelsen ikke kan overskride. (Der det ikke 
er gitt grense på en reguleringsplan, gjelder kravene i vegloven)  

Byggelinje:  En linje på reguleringsplanen som bebyggelsen skal følge.  
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Gjerdelinje:  Gjerde plasseres vanligvis i formålsgrensen eller i eiendomsgrensen.  

Senterlinje:  Angir den linje i tverrprofilet hvor lengdemåling og høydeangivelse er relatert til. For 
vanlig tofelts vei vil senterlinjen ligge midt i kjørebanen.  

Kjørebanekant:  Angir begrensning av kjørebanen, dvs. overgang mellom kjørebane og skulder.  

Veibredde:  Bredden av veibanen inkl. veiskulder, dvs. avstanden mellom veikantene.  

 

Kjørebanebredde:  Bredden av den asfalterte veibanen, unntatt bredden av evt. asfaltert skulder.  

Skulder:  Kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen.  Skulder skal ikke brukes for vanlig  

 trafikk.  

Buffersone:  Del av et vei- eller gatetverrsnitt som ligger mellom fortau/gangvei og kjørebane.  

 Buffersonen kan gi avstand til og dempe ulemper og påvirkning fra kjørebanen.  

 Sonen gir fleksibilitet i utnyttelsen av vei- eller gatetverrsnittet og kan brukes til  

 ulike formål.  

Årsdøgntrafikk, ÅDT:  Det totale antall kjøretøy som passerer et snitt av en vei i løpet av ett år, dividert  

 med 365.  

Dimensjonerende  Betegnelse for kjøretøy som brukes for dimensjonering av veianlegg.  

typekjøretøy:   

Typekjøretøy P:  Omfatter personbiler og varebiler med lengde inntil 4,8 m.  

Typekjøretøy LL:  Omfatter små lastebiler, renholdsbiler og vanlige brannbiler med unntak av  

 stigebiler. Kjøretøylengde inntil 8 m.  

Typekjøretøy L:  Omfatter vanlige lastebiler og brannbiler med stige. Kjøretøylengde opptil 11 m.  

Typekjøretøy B:  Omfatter vanlige bybusser med lengde opptil 12,4 m. Store turistbusser dekkes  

 av typekjøretøy ST eller VT.  

Typekjøretøy ST:  Omfatter semitrailere med lengde inntil 15,5 m.  

Typekjøretøy VT:  Omfatter vogntog med lengde inntil 22 m.  

Horisontalkurve:  Kurve i veiens horisontalprojeksjon (Radius i sirkelbue).  

Vertikalkurve:  Kurve i vegens vertikalprojeksjon (Radius i sirkelbue).  

Stoppsikt:  Fri sikt, fra bilførers øye (øyehøyde 1,1 m) og fram til et objekt med en nærmere  

 definert høyde, over den teoretiske minste lengde som medgår til reaksjon og  
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 bremsing for å stoppe et kjøretøy. (Se Håndbok 017).  

Avstand mellom kryss:  Avstand målt mellom de kryssende veienes senterlinje.  

DEFINISJONER  
Veianlegg/

Definisjonene nedenfor er hentet fra vedlegg 7 i Håndbok 018 (1999).
.  

vei Private og offentlige veier/gater, parkeringsplasser og felles avkjørsler som er 
åpne for almen ferdsel.  

Materialer  

Velgraderte 
materialer  

Bærelagsmaterialer av naturgrus eller knust fjell som fyller spesielle krav mht. 
korngradering, kornform og mekanisk styrke.  

Kult  Knuste steinmaterialer med øvre nominelle kornstørrelse i området 80 til 300 mm, 
f.eks. 22-150 mm.  

Pukk  Knuste steinmaterialer med sortering innenfor området 4-80 mm, f.eks. 32-64 mm.  

Grus  Naturlig forekommende steinmaterialer hvor grusfraksjonen (2-60 mm) er den 
dominerende.  

Sand  Naturlig forekommende steinmaterialer hvor sandfraksjonen (0,06-2,0 mm) er den 
dominerende.  

Silt  Mellomjordart hvor siltfraksjonen (0,002-0,06 mm) er den dominerende.  

Leire  Kohesjonsjordart med over 30 masseprosent material med kornstørrelse i 
leirfraksjonen (mindre enn 0,002 mm).  

Fiberduk  Permeabel duk som hovedsakelig brukes som filter og til separasjon av gode og 
dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsene geotekstil 
og fiberduk brukes om hverandre.  

 

 
Underbygning  

Bæreevne Den største aksellast en veg kan ta over en tidsperiode (dimensjoneringsperioden), 
uten at vegens kjørbarhet ved normalt vedlikehold faller under en nedre 
akseptabel grense. Bæreevnen kan fastsettes ved nedbøyningen og dermed 
bæreevnen kan variere sterkt gjennom året.  

Bæreevnegrupper Bæreevnemessig inndeling av undergrunnen i grupper fra 1 til 7 for 
dimensjoneringsformål.  

Telefarlig jordart Jordart som under frysing har evnen til å trekke opp vann kapillært til frostsonen.  

Telefarlighetsgruppe En jordarts telefarlighet, i Norge angitt etter en skala fra T1 (ikke telefarlig) til T4 
(meget telefarlig). Benyttes for klassifisering av undergrunnen.  
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Veifylling  Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens 

planum.  

Grunnsprengning  Løssprengning av fjell til teoretisk traubunn.  

Avvanningssystem  Sammenhengende system av avvanningskonstruksjoner for oppsamling 

og bortledning av vann fra vegområdet.  

Avvanning og drenering  

 

Avløpsledning  Tette rør som fører vann fra samlekummer for drensvann, overflatevann 

og spillvann til avløp.  
 

Grunn sidegrøft  Åpen grøft langs vegkanten for samling og bortledning av 
overflatevann.  

 
Dyp sidegrøft   Åpen grøft langs vegkanten for samling og bortledning av  

overflatevann og drensvann.  
 

Kulvert Vanngjennomløp på tvers av vegen med overliggende fylling og åpent 
inn- og utløp.  

 
Sandfang   Kum hvor bunnen ligger 80-100 cm dypere enn utløpsrøret for at sand,  

slam osv. skal holdes tilbake slik at avleiring i overvannsledningen 
unngås. Toppen av kummen er vanligvis utstyrt med slukrist for å ta 
overflatevann inn i overvannssystemet.  
 

Hjelpesluk  Sluk hvor overflatevann tas inn i overvannsledning uten sandfang. 
Brukes når plassforholdene gjør det vanskelig å bruke vanlig sandfang. 
Hjelpesluket koples til sandfang med kortest mulig ledning (<5 m), og 
med så godt fall som mulig.  

 

Inspeksjonskum  Kum som gir atkomst til å inspisere, kontrollere og vedlikeholde 
ledninger i grunnen.  
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Overbygning  Den del av veikroppen som er over traubunn/planum. Overbygningen 
kan bestå av fiberduk, (evt. filterlag), forsterkningslag, bærelag og 
dekke (bindlag og slitelag).  
 
 

Traubunn/planum  Overflaten av underbygningen.  

Forsterkningslag   Lag i veiens overbygning, mellom planum og bærelag. 
Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen 
ikke overbelastes. Se også bærelag. 
 

Bærelag  Det øverste lag under veidekket. Deles ofte i nedre og øvre bærelag. 
Hovedfunksjonen til bærelaget er å oppta spenninger knyttet til 
ringtrykk. Se også forsterkningslag.  

Bindlag   Det første asfaltlag som legges over bærelaget og under slitelag. 

Veidekke  Den øverste del  

Veidekke   Den øverste del av overbygningen. Består vanligvis av et slitelag og et 

 bindlag. 

 

Slitelag  Det øverste laget i et veidekke beregnet på å kunne oppta trafikk- og  
  klimapåkjenninger. 

 

 

b. REFERANSER/HENVISNINGER  
Brukerne må til enhver tid forvisse seg om at det er siste og gjeldende utgave av etterfølgende dokumenter 
som benyttes. 

Normer og forskrifter for Nord-Odal kommune: 
• Renovasjonsforskrifter 
•
•
•  
• Politivedtekter  
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Grenseverdier for lokal luftforurensning og støy (Miljøverndep.)  

 

 

Tverrprofiler tegnes i målestokk 1:100. 

Profilene skal inneholde: 
• Profilnummer 
• Eksisterende terreng 
• Tverrprofil ny vei 
• Fjellprofil 
• Rekkverk, støttemurer m.m.  

Tverrprofiler tegnes for hver 10. meter. Er terrenget spesielt kupert, tegnes tverrprofiler med mindre 
mellomrom.  

Hus, gjerder, stolper og byggverk m.m. tegnes inn på tverrprofilet der dette er ønskelig.  

 

• Håndbok fra Statens vegvesen: Håndbok 017, Veg- og gateutforming (Vegnormal) 
• Håndbok fra Statens vegvesen: Håndbok 169, Vegetasjon ved trafikkårer (Veiledning) 
• Håndbok fra Statens vegvesen: Håndbok 025, Prosesskode1, standard beskrivelsestekster for 

vegkontrakter (Retningslinjer) 
• Håndbok fra Statens vegvesen. Håndbok 231, Rekkverksnormalen  
• Håndbok fra Statens vegvesen Håndbok 264, Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning 
• Håndbok fra Statens vegvesen Håndbok 278, Universell utforming av veger og gater. 
• Håndbok fra Statens vegvesen: Håndbok 111  Standard for drift og vedlikehold av veger 
• Byggforskserien Byggdetaljer 
• Miljøhåndboken. C16 Vegetasjon i veg- og gatemiljø 
• Norsk Standard NS4320-K: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, Del K: 

Anleggsgartnerarbeider 
• Norsk Standard NS 3420-Z: Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner; Del Z: Drift og 

vedlikehold 
• Helsedirektoratet - Giftige planter 
• Norsk svarteliste 2007 
• Hageselskapets Sortliste 

 
Støttelitteratur / kontakter:  
Faglitteratur til anleggsgartnere. Anlegg og vedlikehold av uteanlegg. John Sikkeland 
rev. 2007. 
Seim Trær og planter AS. Leverandør av planter til veganlegg ihht avale med Statens 
vegvesen. 

 

LOV 1963-06-21 nr 23: Veglov. 

FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
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FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 

Håndbok 47 Isolering mot utendørs støy fra Byggforsk, 1999 

FOR-2007-03-29-363: Forskrift om anlegg av offentlig veg 
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c. STIKKORDREGISTER   

Atkomstgate (AG) s. 7, 13  Mur s. 29  

Atkomstvei (A) s. 7, 12  Opphøyd gangfelt s. 29  

Avfall s. 9 og 16  Opphøyd kryss s. 29  

Avkjørsel s. 20  

Avrenning;41; 44; 73 
 

Arbeidsvarsling;40; 58; 59; 90; 98 
 

Parkering s. 25  

Belysning s. 28  Passeringsfelt s. 23  

Bevegelseshemmede s. 25  Plan- og bygningsloven s. 4  

Boligvei 1 (B1) s. 7, 11  Primærvei s. 22  

Boligvei 2 (B2) s. 7, 12  Reguleringsbredde s. 7, 39  

Brannhydranter s. 29  Rekkverk s. 28  

Breddeutvidelse s. 7  Reklameskilt s. 28  

Buffersone s. 15, 40  Rundkjøring s. 23  

Busker s. 35  Samlegate (SG) s. 7, 14  

Bussholdeplass s. 27  Samlevei (S) s. 7, 13  

Busslomme s. 27  Sekundærvei s. 22  

Byggegrense s. 7, 16, 39  Senterlinje s. 39  

Byggelinje s. 7, 16, 39  Sidehinder s. 29  

Carport s. 16  Snuhammer s. 24  

Dimensjonerende kjøretøy s. 7, 40  Snuplass s. 24  

Fartshump s. 29  Snusløyfe s. 24  

Felles avkjørsel 1 (FA1) s. 7, 9  Standardklasse s. 6  

Felles avkjørsel 2 (FA2) s. 7, 10  Stigning s. 7  

Formålsgrense s. 10, 28, 39  Stoppsikt s. 7, 40  

Fortau (F) s. 7, 8  Støy s. 30  

Frihøyde s. 7  Støyskjerm s. 31  
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Frikjøpsordning s. 26  Støyvoll s. 31  

Frisikt s. 22  Sykkelparkering s. 26  

Gang- og sykkelvei (GS) s. 7, 8  Terrengbehandling s. 32  

Garasje s. 16  Trafikkskilt s. 28  

Gjerde s. 28  Trafokiosker s. 16  

Gress s. 35  Trær s. 28, 34  

Hekk s. 28  Tverrprofiler s. 8 - 15  

Horisontalkurve s. 7, 40  Veibredde s. 7, 40  

Hovedgate (HG) s. 7, 15  Veikant s. 39  

Hovedveg (H) s. 6  Vegetasjon s. 32  

Kjørebanebredde s. 7, 40  Veiklasser s. 6  

Kjørebanekant s. 39  Veikryss s. 18  

Koblingsbokser s. 28  Vertikalkurve s. 7, 40  

Kollektivtrafikk s. 27  Vertikalprofil s. 21  

Kryssvinkel s. 18  ÅDT s. 7, 40  

Leskur s. 27   

 

 

 

  



 

 

 

d. EGNE NOTATER  
Her kan det noteres behov for endringer og videreutvikling av vei- og gatenormen.  
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