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Kan man tenke nytt om vegnormer i Norge?

• Hovedpremisser

• Tilstrekkelig robuste veiløsninger som står seg over tid

• Økt fokus på klimautslipp og miljø, herunder jordvern – må i større grad tilpasse topografien

• Sirkulærøkonomi – gjenbruk av eksisterende veikapital 

For å møte dette må vi ha flere «verktøy i verktøykassa» enn vi har i dag!



«Pendelen i norsk veibygging»

1970-1980 tallet         1990-2000 tallet         2010 tallet          2020 tallet?



Endringer i vegnormaler – oppdrag fra SD



Forslag til inndeling av dimensjoneringsklasser NV

Nye Veiers høringssvar:
Det finnes et stort potensial for at veinormalene bedre kan legge til rette for effektiv måloppnåelse og samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet enn de gjør i dag. 

Blant viktige enkeltgrep som vil bidra til effektiv måloppnåelse, er å åpne for mer gjenbruk, utvide anvendelsesområdet for smal
firefeltsvei og å gå i retning av at veistandard optimaliseres med hensyn på lokale forhold.

Mer fleksibilitet!
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Eksempler fra prosjektene



Redusert inngrep dyrkajord E6 Gyllan - Kvål

• Foreløpige beregninger viser at permanent arealinngrep er redusert fra 500 daa til 350 daa, en 
reduksjon på 30 % sammenlignet med gjeldende plan fra 2016. 



Eksempler på strekninger der det er aktuelt å utrede gjenbruk 
av eksisterende vei / korridor:
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