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1. Vegen må tilfredstille krav i henhold til kommunalteknisk vegnorm. Jfr. fig 1 – 6. 

 
2. Linjeføringen må være slik at det er tilstrekkelig fri sikt. jfr. fig. 6. 

 
3. Overbyggingen av vegen med eventuelle bruer og støttemurer må være 

dimensjonert for de akseltrykk som forventes. 
 

4. Stigninger må ikke være større enn at vegen kan trafikkeres under normale 
vinterforhold. Jfr. fig.5. Ingen veier bør ha større stigning enn 100 o/oo. 

 
5. Kumlokk og slukrister må være av kjøresterk type. (Støpejerngods) 

 
6. Vegen må være forsynt med tilstrekkelig dimensjonerte overvannsgrøfter og 

stikkrenner. 
 
7. Det må være tilstrekkelig plass for lagring av snø på begge sider av veien. 

 
8. Blindveg må være forsynt med tilstrekkelig dimensjonert snuplass i enden. 

Jfr.fig.7. 
 
9. Veg med et kjørefelt må være forsynt med tilstrekkelig antall møteplasser og 

eventuelle snuplasser. 
 

10. Private avkjøringer må der det er nødvendig være forsynt med stikkrenner med 
med diam. min 200 mm 

 
11.  Fyllinger, forstøtningsmurer og bruer må der det er nødvendig være forsynt 

med godkjent kant eller rekkverk. 
 

12.  Kjørebanen skal ha fast dekke med tykkelse og kvalitet i hht. Norsk 
asfaltforenings retningslinjer av 1995. 

 
13.  For veier som er av slik art at vegbelysning vil være nødvendig, skal vegen være 

forsynt med tilfredstillende dimensjonert veglys i hht. norm. 
 

14.  Vegen må være sikret mot ras og steinsprang. 
 

15.  Krav til minste fri høyde skal være min. 4,70 m for alle veier som skal overtas av 
kommunen. For gang- og sykkelveg skal den fri høyde min. være 2,75 m. 

 
16.  Eiendomsrett eller bruksrett til veggrunn med nødvendig plass for snølagring 

grøfter samt innretninger som en ser som nødvendig for trafikksikring og 
vedlikehold, herunder parkeringsplasser, overdras vederlagsfritt til kommunen 
og skal være fri for heftelser. Rettigheter til kommunen skal sikres ved tinglyst 
erklæring. Styret for vedkommende veg sørger for nødvendige ærklæringer 

 
17.  Kommunestyret eller den det bemyndiger kan gjøre unntak fra disse 

bestemmelser når forholdene tilsier det. 

 





 

 
 
 



 



 



 


