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5.  Tekniske og geometriske krav til 
traktorveier

5.1 Veiklasse 7 – Traktorvei 
Veiklasse 7 er veier for transport av landbruksprodukter 
og tømmer med lastetraktor og landbrukstraktor med 
henger. Generelt skal disse veiene kunne nyttes til 
transport hele året unntatt i teleløsningen. Svake partier 
i undergrunnen må forsterkes med bærelag.

Dimensjonerende aksellast: 13 t på bru og 10 t på vei, så 
sant ikke annet fremgår av byggeplanen.

5.1.1 Veibredde

Veibredden skal være minimum 3,5 m.

5.1.2 Kurvatur

Minste tillatte radius for horisontalkurver skal 
normalt være 10 m målt i senterlinjen. Vertikalkurver 
bør ikke ha mindre radius enn 50 m.

5.1.3 Breddeutvidelser

I fyllinger over 2 m, målt fra veikant skal veibredden 
utvides med 0,5 m.

I kurver økes veibredden avhengig av kurveradius til 
følgende minimumsverdier:

 Kurveradius 10 - 14 m Veibredde 6,0 m 

 Kurveradius 15 - 19 m Veibredde 5,0 m

 Kurveradius 20 - 29 m Veibredde 4,5 m

 Kurveradius 30 - 39 m Veibredde 4,0 m

Breddeøkningen foretas i innersving og jevnes ut over 
en avstand på 5 m regnet fra tangentpunktene.

5.1.4 Veigrøfter

Grøftedybden skal der grøft er nødvendig være 
minimum 20 cm dypere enn planum og ha en 
bunnbredde på minimum 30 cm.     

5.1.5 Stikkrenner

Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- og 
avrenningsforholdene ved 25 – 50 årsflommen        
(Q 25 -50) i det aktuelle området.  Minste tillatte indre 
diameter er 300 mm. I nedbørrike områder og i bratt 
terreng anbefales det å øke minste indre diameter til 
400 mm.

I risikoområder for løsmasseskred er det viktig å 
bruke kort avstand mellom stikkrennene og rør med 
tilstrekkelig dimensjoner. Der det er nødvendig må 
innløpet sikres med sedimentasjonsgroper og utlø-
pene må erosjonssikres.

For stikkrenner som kun har drensfunksjon kan det 
tillates indre diameter ned til 150 mm. Øvrige krav til 
stikkrenner går fram av vedlegg 1.

I lengre, bratte stigninger vil en steinrenne (dump av 
grov stein på tvers av veien) redusere vannhastigheten 
i veibanen og fungere som en overflaterenne/stikk-
renne. Se byggebeskrivelse kapt 6.2.4.

5.1.6 Stigning    

Maksimal stigning i lassretningen, dvs. motkjøring 
med tømmerlass, skal ikke overstige 15 % for land-
brukstraktor og 20 % for lastetraktor. 

Maksimal stignin i returretningen, dvs. den retningen 
det normalt kjøres uten lass, skal ikke overstige 30 %. 

Maksimal stigning i horisontalkurver:

    Kjøring         Kjøring 
    med lass      uten lass

I kurver med radius 10-14 m     6 %    (8 %) 20 % 
I kurver med radius 15-19 m   8 %  (10 %) 20 % 
I kurver med radius 20-29 m 10 %  (12 %) 25 % 
I kurver med radius 30-39 m  12 %  (15 %) 25 % 
I kurver med radius 40-49 m  15 %  (20 %) 30 %

(%) Unntak for lastetraktorveier

5.1.7   Overbygning

Består undergrunnen av masser med god bæreevne 
bygges veien opp av den stedegne massen som utgjør 
et kombinert bære- og slitelag.

Består undergrunnen av masser med dårlig bæreevne 
bygges veien opp med filterlag, forsterkningslag og 
kombinert bære- og slitelag. Når bærelaget er bygget 
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opp av sprengt stein legges et avretningslag av finere 
uorganisk masse i hjulsporene.

Kjørebanen jevnes ut og gis tverrfall.              

For kjøring på barmark tillates ujevnheter på inntil   
± 10 cm og for kjøring på snø og tele tillates ujevnhe-
ter på inntil ± 20 cm.

I kurver med mindre radius enn 20 m, og i stigninger 
over 15 %, skal kjørebanen ha 5-10 % helning, ensidig 
tverrfall inn mot grøft og skjærskråning. 

5.1.8 Møte- og snuplasser

Møte- og snuplasser bygges ifølge byggeplan eller 
etter nærmere avtale mellom byggherre og 
entreprenør. 

5.2 Veiklasse 8 – Enkel traktorvei
Veiklasse 8 er veier for transport av tømmer og land-
bruksprodukter med landbrukstraktor eller annet lettere 
transportutstyr. Veiklassen omfatter enkle traktorveier 
som inngår i det permanente landbruksveinettet og som 
medfører varige terrenginngrep. Standarden må i stor 
grad tilpasses det formål og transportutstyr veien bygges 
for. 

Det stilles ingen bestemte krav til aksellast, men veien 
skal tåle bruk av det transportutstyr den er bygget for. 
Bruer skal prosjekteres og dimensjoneres for maksimal 
aksellast på veien.

5.2.1 Veibredde

Veibredden skal være minimum 2,5 m. Veien må 
tilpasses det aktuelle transportutstyr, men må ikke 
bygges med unødvendig bredde. I fyllinger høyere 
enn 2 m (målt på ytterkant fylling) økes bredden med 
minimum 0,5 m.

5.2.2 Kurvatur

Det stilles ingen bestemte krav til kurvatur, men 
kurveradius må være tilfredsstillende for bruk av det 
transportutstyr veien er bygget for.

5.2.3 Stigning

Maksimal stigng i lassretningen, dvs. motkjøring med 
tømmerlass, skal ikke overstige 15 %.

Maksimal stigning i returretningen, dvs. den retnin-
gen det normalt kjøres uten lass, skal ikke overstige 
30 %. 

5.2.4 Drenering

Grøfter og stikkrenner anlegges etter behov. Når det 
legges stikkrenner, gjelder de samme kravene som for 
veiklasse 7. 
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