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NA-RUNDSKRIV 97/13 Retningslinjer for tekniske krav til veg som skal omklassifiseres –
ikrafttredelse av vegloven §7
Det vises til Ot.prp. nr. 60 (1994-95) jfr. Innst. O. nr. 14 (1995-96) og Besl. O. nr. 17 (199596). Stortingets vedtak av 18. desember 1995 til lov om endringer i veglov av 21. juni 1963
nr. 23 ble sanksjonert av Kongen i statsråd den 1. mars 1996. Bestemmelser som legger
vegmyndighet til kommune og fylkeskommune trådte i kraft 1. april 1996. Øvrige
bestemmelser med unntak av §§ 7 og 11, trådte i kraft 1. juli 1996.
Ikrafttredelse av vegloven § 7 var betinget av at departementet utarbeidet retningslinjer med
tekniske krav til veg som skal omklassifiseres. Ikrafttredelsestidspunktet for § 7 ble derfor
utsatt i påvente av slike retningslinjer. Retningslinjene ble godkjent av
Samferdselsdepartementet 24. mars 1997.
I henhold til kongelig resolusjon av 4. april 1997 trådte vegloven § 7 i kraft den 15. april
1997.
Vegloven § 7 lyder:
«Etter at fylkeskommunen – i Oslo kommunen – har uttala seg, kan departementet
gjere vedtak om at riksveg skal leggast ned eller gjerast om til fylkesveg eller til
kommunal veg.
Etter at kommunen har uttale seg, kan fylkeskommunen gjere vedtak om at fylkesveg
skal leggast ned eller gjerast om til kommunal veg.
Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggast ned.
Vedtak etter første og andre ledd kan likevel ikkje settast i verk utan at vegen
oppfyller tekniske krav etter nærare retningsliner gitt av departementet.»

Følgende retningslinjer skal legges til grunn ved omklassifisering av veg etter vegloven § 7:
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Nedklassifisering av riksveger
Ved nedklassifisering av riksveger til fylkes- eller kommunal veg skal som grunnregel
vegelementets tiltenkte funksjon tilfredsstilles. Ut over dette skal følgende krav til teknisk
standard være ivaretatt:
Tunneler
•

Skadde plate- og betonghvelv og portaler skal være utbedret.

•

Løst fjell i tak og vegger skal være sikret.

•

Elektriske installasjoner skal virke.

•

Lamper skal skiftes ut dersom lysstyrken er under 70% av nyverdi.

•

Tunnelen skal være rengjort.

Drenering
•

Grøfter skal være rensket dersom 1/3 av opprinnelig dybde er oppslammet.

•

Stikkrenner skal renskes dersom oppslamming overstiger 1/3 av høyden i renna.

•

Kummer skal være tømt dersom oppslamming har nådd 10 cm fra avløp, det skal
være fritt avløp inn/ut.

•

Defekte stikkrenner, rør og kummer utbedres.

Vegdekker
•

Dersom mer enn 10 % av en ensartet strekning på vegen ventes å få spor dypere enn
25 mm i løpet av 1 år skal strekningen utbedres.

•

Dersom mer enn 10 % av en ensartet strekning på vegen ventes å ha jevnhet dårligere
enn 6 mm/m i løpet av 1 år skal strekningen utbedres.

•

Sprekker som er bredere enn 10 mm skal forsegles.

•

Krakelerte partier skal vurderes særskilt og utbedres.

•

Grusveger skal oppgruses ved behov.

•

Vegskuldre skal være oppfylt i plan med vegbanen.

Murer
•

Skader som reduserer murens funksjon skal utbedres.

Støyskjermer
•

Vertikale skjevheter over 1:25 og horisontale skjevheter over 1:40 skal være
utbedret.

•

Løse bord/mangler skal utbedres.

•

Dersom skjermen trenger overflatebehandling skal dette gjøres.

Fjellskjæringer
•

Synlige løse blokker og steiner skal fjernes eller boltes i samråd med geologisk
ekspertise

Grøntarealer og skråninger (innenfor vegens eiendomsgrenser)
•

Erosjonsskader og andre skader skal utbedres

•

Gress og kratt skal være lavere enn 50 cm i siktsoner

•

Kratt skal ikke være høyere enn 75 cm i etablerte soner for vilttrekk.

Kantstein
•

Minimumshøyden skal være minst 5 cm.

Rekkverk
•

Brukne stolper skal skiftes.

•

Utbøyning eller setninger større enn 20 cm fra opprinnelig horisontallinje skal
utbedres.

Gjerder, inkl. viltgjerder og trafikkgjerder
•

Synlige skjevheter og skader skal utbedres.

Belysningsanlegg
•

Lamper skiftes dersom lysstyrken er mindre enn 75% av nyverdi.

Oppmerking
•

Vegene skal være oppmerket slik at mindre enn 20 meter av langsgående linjer er
slitt bort.

•

Minst 50 % av annen oppmerking skal synes.

Kantstolper
•

Brukne stolper skal erstattes, skjevheter rettes opp.

Skilt
•

Skal minst være synlig på 100 meters avstand i soner med fart større enn 60 km/t.

•

Skal minst være synlig på 50 meters avstand i soner med fart mindre/lik enn 60
km/t.

•

Synlige skjevheter utbedres.

Bruer og kaier
•

For bruer og kaier må det utføres inspeksjoner dersom dette ikke er gjort de siste 5
år. Utbedringer foretas i henhold til de skader som oppdages ved inspeksjonen.

Nedklassifisering av fylkesveg
Disse retningslinjene skal også følges når veger nedklassifiseres fra fylkesveg til kommunal
veg. Det bør unngås at en veg som skal nedklassifiseres fra fylkesveg må opprustes til å
ligge over det som er vanlig standard for de øvrige fylkesvegene. Slike avvik må begrunnes
spesielt. Departementet har derfor adgang til å fravike disse reglene der fylkesvegnettet i
gjennomsnitt har vesentlig lavere standard enn landsgjennomsnittet. Slike avvik må
begrunnes spesielt.
Retningslinjene vil bli revidert i takt med framtidige revisjoner av Statens vegvesens
retningslinjer for vedlikehold av riksveger. HB. Nr. 111 – Vedlikeholdsstandarder.
Nedlegging av veg
Når vegen nedlegges som offentlig veg og veggrunnen blir tatt over av private, stilles det
ikke tekniske krav til standard dersom de private ønsker å bruke den nedlagte vegen.
Hovedregelen er at vegkonstruksjonen fjernes og at vegområdet tilpasses de stedlige forhold
(natur).
Dersom Staten beholder veggrunnen vil området bli tilpasset de formål den ser behov for.
Finansiering av utbedring før omklassifisering
Utgår

