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Vei- og gatenorm - Halden kommune
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Halden kommune, ved veiforvalter, har tatt frem en «Vei- og gatenorm» for Halden kommune. Normen gir
de føringer Halden kommune stiller til opparbeidelse og kommunal overtagelse av offentlig vei. Halden
kommune har ikke tidligere hatt en slik norm, men gjennom kommuneplaner henvist til Statens vegvesen
sine håndbøker. Normen sikrer konsistente krav til utbyggere og på den måten reduserer risiko for
avvikende/manglende kommunale krav under reguleringsfase og detaljprosjektering.

Rådmannens innstilling:
Vei- og gatenormen vedtas innført i Halden kommune. Vei- og gatenormen publiseres på kommunens
nettside.
Rådmannen gis myndighet til å foreta mindre revisjoner, om nødvendig, for å sikre kvalitet og aktualitet.
Ved vesentlige eller prinsipielle endringer fremmes normen for nytt vedtak.
Saksutredning:
Bakgrunn
Halden kommune har og vil i fremtiden overta infrastruktur på boligfelt opparbeidet av private utbyggere.
For å sikre fremtidige beboere og kommunen en optimal infrastruktur med tanke på trafikksikkerhet,
trafikkavvikling og vedlikehold er det viktig at utbygger kjenner til de krav kommunen, ved veiforvalter,
stiller for overtagelse. Vei- og gatenormen vil for utbygger på en effektivt måte identifisere Halden
kommune sine krav til vei- og gateutforming allerede under reguleringsfase og detaljprosjektering.
I plan- og bygningsloven §18-1 finner man følgende tekst (utdrag av lov-paragraf):
«Kommunen kan gi kommuneplanbestemmelser om utførelsen av arbeid etter første ledd. Kommunen kan
også stille krav til løsninger og produktvalg, innenfor gjeldende bestemmelser og så langt det er
nødvendig for å sikre rasjonell drift og vedlikehold av anlegget.»
Kommunens krav formidles best gjennom en veinorm. For en kommune å ha en veinorm er i dag mer
regelen enn unntaket.

Til saken er lagt ved første revisjon av Halden kommune sin: «Vei- og gatenorm». Normen tar for seg de
krav veiforvalter stiller knyttet til opparbeidelse av offentlig vei, hjemlet i «Plan- og bygningslovens

§18-1. Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann» og «Forskrift om
anlegg av offentlig vei».
Normen bygger på Statens vegvesen sine håndbøker. For mange temaer henvises det direkte til
aktuell håndbok. Hvor Halden kommune stiller krav om spesifikke løsninger er dette presisert.
I arbeidet med å ta frem en vei- og gatenorm for Halden er det innhentet løsningsforslag fra
følgende veinormer: Ski, Drammen, Fredrikstad, Karmøy og Sør-Rogaland.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
x

x

Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

x

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Generelt om de valgte kriteriene:
Normen er et verktøy for kommunen for å sikre konsistente krav overfor utbyggere av offentlig veianlegg.
Normen presiserer kravene til universell utforming for forskjellige veianlegg.
Løsningsalternativer:
1. Vei- og gatenorm vedtas. Normen benyttes for å formidle kommunens krav overfor utbyggere.
2. Vei- og gatenorm vedtas ikke. Halden kommune, ved kommunalteknikk, må allikevel formidle de
samme kravene. Da kommunen ikke har en vedtatt veinorm vil kravene måtte spesifiseres for hvert
enkelt prosjekt.

Konklusjon
Vei- og gatenorm vedtas som fremlagt.
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