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Kommunedirektørens innstilling: 

Høringsutkast for Vei- og gatenormal datert 20.10.2022 sendes ut på offentlig 
høring med kunngjøring på kommunens nettside. 

 
 
 

Ås, 20.10.2022 
 

 
 
Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke  

Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
  

 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og plan 

 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
 
 

Vedlegg: 
Høringsutkast - Vei- og gatenormal for Ås kommune 20.10.2022 

Veinorm Ås kommune 28.08.1985 
Vedtak HTM, 21092016, Sak 57/16, Veigrøfter langs kommunale veier 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Vedtaket legges ved høringsutkastet i forbindelse med høringen  



Ås kommune 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Ås kommunes gjeldende veinorm er moden for revidering. Det er utarbeidet et 
høringsforslag for ny vei- og gatenormal som nå skal sendes ut på høring. 

Normalen er et viktig kravdokument for blant annet kommunale saksbehandlere 
og alle som skal planlegge, prosjektere og bygge veier og gater i Ås kommune. 

 
Fakta i saken: 
Ås kommunes gjeldende veinorm ble vedtatt i august 1985. Siden da har det 

vært store endringer knyttet til vei, veioppbygging og samfunnet for øvrig, slik at 
det er behov for å revidere normen slik at den kan passe dagens situasjon. Vei- 

og gatenormen er et kravdokument for rådgivende ingeniører, utbyggere, 
kommunale saksbehandlere og andre som skal planlegge, prosjektere, bygge, 

vedlikeholde og drifte vei- og gatenettet i Ås kommune.  
 
Statens vegvesen sine vegnormaler (håndbøker) benyttes som standard i Ås 

kommune. Kravene gjelder for alle offentlige veier og gater. Vei- og gatenorm 
for Ås kommune beskriver standardkrav der det er gjort noen lokale unntak. Ås 

kommune har i tillegg flere andre veiledere og retningslinjer som beskriver 
hvordan det kommunale veinettet skal være. Det er lagt inn henvisninger der det 
er relevant. 

 
Denne normen erstatter kommunens veinorm vedtatt 28. august 1985. I tillegg 

vil Vei- og gatenormalen erstatte tidligere vedtak i HTP 21.09.2016 angående 
grøfter langs kommunale veier (Saksnummer 57/16, Hovedutvalg for teknikk og 
miljø). Vei- og gatenormal for Ås kommune skal vedtas av kommunestyret og 

skal følges. I plan- og byggesaksprosessen kan det gjøres unntak fra 
bestemmelsene innenfor de rammer som er gitt i bindende forskrifter og 

vedtekter. Alle unntak/ avvik i forhold til normen skal begrunnes og særskilt 
godkjennes av kommunen. 
 

Vurdering: 
Høringsutkast til ny Vei- og gatenormal støtter seg til nasjonale håndbøker, med 

lokale unntak og presiseringer der det anses nødvendig. Normen setter krav til 
utforming av kommunens veinett, og også krav for kommunal overtakelse av vei 
i forbindelse med utbygging. Dette vil forenkle saksbehandling og oppfølgingen 

av rådgivende ingeniører og utbyggere i Ås kommune.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
En mer helhetlig kvalitet på kommunale veier vil på sikt medføre reduserte 
kostnader til drift og vedlikehold. Ved å stille tydelige krav til opparbeidelse og 

kvalitet ved overtakelse forhindrer man at kommunen overtar veistrekninger 
med dårlig kvalitet og med større behov for vedlikehold.  

 
Miljømessige konsekvenser: 
Ved å stille tydelige krav til utforming av veier og gater vil man sikre at veiene 

bygges i henhold til nasjonale standarder, og dersom dette etterfølges vil 
levetiden på veier og gater øke. Med riktig veioppbygging fra starten vil man 

forhindre/forsinke skader som vanninntrengning, teleskader og hjulspor. Dette 
vil medføre at reasfaltering ikke er nødvendig like ofte på en vei med dårlig 

veioppbygging.  
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Alternativer: 

1. Vei- og gatenormalen sendes ut på høring med følgende endringer: 
(Beskriv endringer) 

2. Vei- og gatenormalen sendes ikke på høring (Begrunnelse) 

 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Vei- og gatenormal datert 20.10.2022 sendes ut på offentlig høring. Vei- og 
gatenormalen støtter seg til Statens vegvesens håndbøker og tilhørende 

veiledninger, med lokale tilpasninger der det anses nødvendig.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 


