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Veilysnorm - Halden kommune
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Halden kommune, ved veiforvalter, ser behovet for å dokumentere kommunens krav til veibelysning i form
av en veilysnorm. Dette for å sikre at kommunens krav/ønsker kan formidles til entreprenører og
utbyggere på en god og effektiv måte. Veilysnormen er i hovedsak basert på Statens vegvesen sine krav,
som formulert i Håndbok V124, men med tilpasninger for Halden kommune.

Rådmannens innstilling:
Veilysnormen vedtas i sin nåværende form. Normen publiseres på kommunens hjemmesider.
Rådmannen gis myndighet til å revidere veilysnormen i tråd med nye bestemmelser og krav. Ved
vesentlige eller prinsipielle endringer fremmes normen for nytt vedtak.
Saksutredning:
Bakgrunn
Halden kommune vil i fremtiden overta veilysanlegg på nye boligfelt. Det er viktig at disse anleggene blir
anlagt på en måte som sikrer tilfredsstillende belysning, at tekniske krav oppfylles og at anlegget kan
driftes med så lave driftskostnader som mulig. Kommunens krav til slike veilysanlegg beskrives best i
form av en veilysnorm. Halden kommune har per i dag ingen veilysnorm.
Forslått veilysnorm beskriver Halden kommune sine særkrav til veilysanlegg og henviser til Statens
vegvesen sin krav i Håndbok V124 hvor kravene er sammenfallende.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
x

Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon

x

Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

x

Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Generelt om de valgte kriteriene:
Veilysnormen inneholder tekniske krav/føringer som har direkte betydning på driftskostnadene av
anlegget, slik som krav til laveffektsarmaturer (LED) og automatisk natt-dimming. Veinormen
spesifiserer også krav til lysstyrke/belysningsklasse for veg- og gangarealer samt interface-krav mot
fremtidige styringssystemer.
Løsningsalternativer:
1. Veinormen forankres politisk gjennom vedtak i hovedutvalget.
2. Veinormen vedtas ikke. Administrasjonen må allikevel fremme kravene overfor utbyggere for å sikre
Halden kommune sine interesser.

Konklusjon
En veilysnorm er et viktig verktøy for å dokumentere Halden kommune sine krav til veilysanlegg overfor
utbyggere. Normen skaper også en forutsigbarhet overfor utbyggere.
Rådmannen anbefaler at veilysnormen vedtas.
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