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PÅ VÅR HJEMMESIDE VIL DET BLI LAGT UT EN PDF-FIL SOM VISER ENDRINGER SAMT STOFF SOM 
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SJEKK HJEMMESIDEN MED HVA SOM ER LAGT UT NÅR DU SKAL STARTE OPP MED VEGBYGGING! 

HÅNDBOK N100 OPPDATERT/NY UTGAVE 2019 (HB N100) 

Håndbok N100 Veg- og gateutforming gjelder fra mai 2019 for nye prosjekter som Statens vegvesen 

og andre brukere skal prosjektere og gjennomføre. Eldre veganlegg og pågående eller ferdig-

prosjekterte veger følger føringene i den utgående Håndbok N100. 

Last ned N100 2019 da den bør brukes i sammenheng med gjeldende Anleggsboka del 1 og del 2. 
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Du bør kjenne til stoffet i den forrige utgaven av HB N100 da mange eksisterende veger er bygget slik 

det er beskrevet der. Vedlikehold vil også ta utgangspunkt i hva som ble bygget i sin tid.  

Se Anleggsboka del 2 på side 245. 

Tabeller og figurer kan være 

like i ny og gammel utgave av 

Håndbok N100, men det kan 

være endret på plassering, 

nummerering, tekniske 

forhold og beskrivelser.  

Du bør ikke stryke over noe i Anleggsboka, men sett gjerne inn nytt stoffet eller kommenter der hvor 

det er endringer. 

Et eksempel på endring.  

Se Anleggsboka del 2 på side 90 

(utgave per sommeren 2019). 

Tabell F. 1. er nå E.1.  

Nye vegklasser er også innført.  
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Vegnormalene er kravdokumenter som har hjemmel i forskrift etter Veglovens § 13 for anlegg av all 

offentlig veg. Du bør kjenne til hva vegnormalene og håndbøkene beskriver. 

De viktigste endringene i HB N100 kan du lese om her.  

Endringer og rettelser i den nye HB N100 sommeren 2019 kan du laste ned her. 

Øvrige endringer som er loggført for håndbøkene kan du laste ned her. 

http://www.vegvesen.no/fag
https://www.vegvesen.no/_attachment/2689338/binary/1326631?fast_title=Viktigste+endringer+i+h%C3%A5ndbok+N100+2019.pdf
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/nyheter/rettelser-i-handbok-n100-2019-utgaven-utgitt-mars-2019
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/nyheter/logg

