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Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. 

Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni 2014 inndelt i 10 hovedtema 
der hvert tema får sin unike 100-nummerserie. Under hvert hovedtema er 
håndbøkene, som før, gruppert etter normaler, retningslinjer og  
veiledninger. Håndbøkene får oppdaterte kryssreferanser til de andre 
håndbøkene i samsvar med det nye nummereringssystemet. 

Se håndboksidene (www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker) 
for mer informasjon om det nye nummereringssystemet og dokument-
speil som viser oversikt over nye og gamle nummer. 

Det faglige innholdet er uendret. Det er kun håndboknummeret  
på forsiden og kryssreferanser som er endret. Nye håndboknummer  
influerer ikke på gyldigheten av separate kravdokumenter, som for 
eksempel rundskriv, som er tilknyttet håndbøkene med den gamle  
nummerserien.

Denne håndboken erstatter etter omnummereringen  
håndbok 205, Veg og resieliv, mai 1998.

Vegdirektoratet, juni 2014



Håndbøker i Statens vegvesen

Dette er en håndbok i Statens vegvesens 
håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret  
for utarbeidelse og ajourføring av hånd-
bøkene.

Denne håndboka finnes kun digitalt (PDF) 
på Statens vegvesens nettsider,  
www.vegvesen.no.

Statens vegvesens håndbøker utgis på 
to nivåer:

Nivå 1: ○ Oransje eller ○ grønn fargekode 
på omslaget – omfatter normal (oransje farge) 
og retningslinje (grønn farge) godkjent av 
overordnet myndighet eller av Vegdirektoratet 
etter fullmakt.

Nivå 2: ○ Blå fargekode på omslaget – om- 
fatter veiledning godkjent av den avdeling 
som har fått fullmakt til dette i Vegdirektoratet.
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