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Forord 
 

Asker kommunes veibelysningsnorm er en lokal norm som skal være et 
supplement til lover og forskrifter som regulerer det elektriske anlegget et 
veilysanlegg utgjør, og være retningsgivende for bygging og rehabilitering av 
veibelysning langs kommunale veier i Asker kommune. 
 
Veibelysningsnormen kan med fordel også benyttes ved bygging av 
veibelysning langs andre veier åpen for allmenn ferdsel i kommunen. 
 
Veibelysningsnorm for Asker kommune er en revisjon av normen fra 2002, sist 
revidert april 2003. Jevnlig revisjon vil være nødvendig da ny teknologi stadig 
gjøres tilgjengelig og rammebetingelsene endrer seg. 
 
Veibelysningsnormen skal være tilpasset det kommunale veinettet, og ha en 
klar målsetting om hva som er ”nok” lys på vei. Lys på veiområdet skal ivareta 
trafikksikkerheten, trygghet for myke trafikantgrupper, begrense lysforurensing 
og redusere energiforbruket. Asker kommune har derfor sett behov for å ta i 
bruk ny LED-teknolog på all veibelysning. 
 
Revisjonsarbeidet har vært gjennomført som et internt prosjekt, men med 
ekstern fagkompetanse fra ÅF Norge AS.   
Kommunalt råd for funksjonshemmede har vært med i evaluering av 
pilotprosjekt med LED belysning på Bjerkås. 
 
 
 
 
 
 
 
Asker 27/6- 2013 
Torkild Løfsgaard 
Kommunalteknisk avdeling, vei og trafikk 
 
 
 
 
 
 
Foto forside: Daniel Mikkelsen – Øvre Dyrhusbakken 
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1 Innledning 

Asker kommune har gjennomført en revisjon av veibelysningsnormalen for kommunen fra 

2002. Veibelysningsnormen er vedtatt som lokal norm av kommunestyret i møte19.11.2013. 

Asker kommune har ansvar for drift og vedlikehold av all vei- og gatebelysning på det 

kommunale vei- og gatenettet med tilhørende gang-/sykkelveier, gågater, torg og plasser.  

Veibelysningsnormen skal være retningsgivende for alle som planlegger og bygger vei- og 

gatebelysning i Asker kommune. 

1.1 Målsetting 

All veibelysning skal bidra til sikre gode og trygge miljøer for de som ferdes i det offentlige 

rom i kommunen. Hensynet til trafikksikkerhet, trivsel og trygghet er derfor viktige 

fokusområder ved utbygging, drift og vedlikehold av all vei- og gatebelysning.  

Veibelysningsnormen skal sikre at vi har ”godt nok” veilys på det kommunale vei- og 

gatenettet. 

Det er et vedtatt (klima)mål å redusere energiforbruket i kommunen. Denne normen har 

derved som et viktig mål å få redusert energiforbruket til veilys ved å få redusert den 

installerte effekten betydelig og derved også driftskostnadene. 

1.2 Omfang 

Veibelysningsnormen omfatter alt vei-gatelys på det kommunale vei- og gatenettet med 

tilhørende gang-/sykkelveier, gågater, parker, torg og plasser. Normen vil derfor gjelde for 

nyanlegg, rehabilitering og fornying/utskifting av eksisterende anlegg som skal overtas til 

drift og vedlikehold av Asker kommune. Den vil også gjelde ved omklassifisering fra privat 

vei til kommunal vei, og fra fylkesvei til kommunal vei. 

Veilysnormen kan med fordel også benyttes ved bygging av veilys langs andre veier åpen for 

allmenn ferdsel. 

 

1.3 Lover og forskrifter - retningslinjer 

Vegloven regulerer forholdet til etablering av byggverk, installasjoner og kabler i og langs 

offentlige veier. Plan- og bygningslovene regulerer planprosesser. 

Askers retningslinjer for veibygging stiller krav til bygging av veilys og plassering i forhold 

til kommunal vei, mens retningslinjer for graving i vei regulerer alle arbeider på veigrunn, 

begge retningslinjer med hjemmel i Vegloven.  

El-tilsynsloven er også sentral og skal hindre at de elektriske anleggene frembyr fare for liv, 

helse og materielle verdier. 
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2 Etablering av veibelysning 

2.1 Generelt 

Det er Asker kommune som avgjør hvilke områder som skal belyses. Som hovedregel gjelder 

at for alle kommunale vei-/gateanlegg, gang-/sykkelveier, torg, parker og offentlige 

parkeringsplasser skal det etableres vei- og gatebelysning.  

Når reguleringsplaner omfatter ombygginger av eksisterende veier skal eksisterende gammel 

veibelysning som hovedregel skiftes ut til nytt, og luftstrekk skal legges i bakken.  

 

Offentlig vei- og gatebelysning er i Asker kommune definert som belysning av veier, gater, 

torv, plasser, parker, gang- og sykkelveier, samt turveier åpne for allmenn ferdsel.  

 

Private veier, gangstier og ferdselsområder som ikke er definert eller regulert som offentlige i 

vei- og gatenormalen skal normalt ikke ha veibelysning etter denne normen. Ønsker 

utbyggere og belyse private veier og anlegg skal dette være forsynt og driftet fra eiers egne 

anlegg. 

 

2.2 Finansiering  

All veibelysning utgjør en del av infrastrukturen på det offentlige vei- og gatenettet, og skal 

tas med i kostnadene for utbyggingen av ansvarlig tiltakshaver/utbygger som kostnad på lik 

linje med annen pålagt infrastruktur på vei og gater, jfr. Asker kommunes retningslinjer for 

veibygging. Dette gjelder også for planlegging og dokumentasjon av anleggene. Videre 

inngår alle utbyggers kostnader til nedrigging av gamle anlegg og provisorisk belysning i 

anleggsperioden. 

 

2.3 Planprosess og dokumentasjon 

Ved prosjektering av vei- og gatebelysning skal det utarbeides planer basert på veigeometri 

og veiklasse, denne veibelysningsnormen, Asker kommunes vei- og gatenormal, Asker 

kommunes retningslinjer for veibygging, og for øvrige i henhold til gjeldende forskrifter, krav 

og normer.  

Veibelysningsanlegg skal prosjekteres av personell som foruten å inneha den nødvendige 

elektrotekniske kompetanse, også besitte god veilysteknisk kompetanse. 

Veibelysning er en del av et veianlegg (veier, gater, gang-/sykkelveier, fortau, 

parkeringsplasser, torg med mer), og skal følge hele tegnings-/planmaterialet for det aktuelle 

tiltaket. Det betyr at detaljerte byggetegninger for alt vei- og gatelys skal følge sammen med 

det øvrige tegningsgrunnlaget for tiltaket  

 

Før det gis rammetillatelser (RT) for et hvert tiltak som omfatter offentlig veianlegg skal det 

foreligge en belysningsplan som minimum skal inneholde: 

 
 Samlet vurdering av lystekniske krav 
 Vurdering av estetikk og funksjonalitet ved linjeføring, masteplassering og armaturer 
 Utførte lysberegninger i henhold til denne normen 
 Vurdering av aktuell nettstruktur med styringssystem  
 Tilpasning av planlagt anlegg til tilstøtende anlegg 
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 Tegninger i målestokk 1:1000 eller 1:500 som viser anleggets plassering i forhold til 

veiens geometri, regulert formålsgrense og øvrige sideanlegg. 
Ved igangsettingstillatelser (IG) skal det foreligge godkjente byggetegninger for hele tiltaket.  

Disse planene vedlagt dokumentasjon på armaturer, lysberegninger og faktisk effektforbruk 

skal være godkjente av Asker kommune, kommunalteknisk avdeling. 

 

2.4 Fremføring av kabler på veigrunn 

Tillatelse til å fremføre elektriske kabler på veigrunn gis etter søknad til veiholder og ved 

signering av erklæring om å ha kabler liggende i kommunal veigrunn.  

Samordnings- og varslingsrutiner for graving skal følge kommunes retningslinjer for graving i 

veier i Asker kommune. 

Disponering av tverrprofilet i veibanen for kabler og ledninger skal i prinsippet utformes i 

henhold til Asker kommunes vei- og gatenormal og retningslinjer for veibygging. 

Graving på kommunal veigrunn skal følge kommunens retningslinjer for graving i vei. 

Grøfter gravet for fellesføring med kabler fra det øvrige fordelingsnett til den lokale netteier 

eller andre godkjente netteiere (IK-kabler og liknende), skal utformes i henhold til gjeldende 

retningslinjer, instrukser og tegninger. 

 

2.5 Måling av veibelysning 

Størstedelen av eksisterende vei- og gatebelysning i Asker kommune er pr.d.d. umålt. Det er 

et vedtatt mål at alt veilys skal energimåles. 

For alle nyanlegg og ved ombygginger av eksisterende anlegg skal det derfor etableres måling 

av energiforbruket og mest mulig av tilliggende nett skal omfattes. 

Prosjektet er ansvarlig for nødvendige meldinger til nettselskapet om anlegget som skal 

opprettes i prosjektets navn.  

Utbygger skal opprette eget abonnement på nettleie. Abonnementet overføres til Asker 

kommune etter godkjent overtakelse. 

Anlegget overføres til Asker kommune etter godkjent overtakelse. 

2.6 Dokumentasjon og kvalitetssikring. 

2.6.1 Godkjenninger. 

Kun virksomheter som er godkjent etter Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofag kan 

forestå planlegging, bygging og vedlikehold av veilysanleggene. 

Virksomheten skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret hos DSB i rett virkeområde. 

I fellesført luftledningsnett og for tilgang til tennpunkt i nettstasjoner kreves i tillegg 

godkjennelse av nettselskapet til å forestå arbeider. 

Det skal også fremlegges dokumentasjon på godkjent internkontroll ved virksomheten. 

 

2.6.2 Kontroll og prøving. 

Før overtakelse skal anlegget sluttkontrolleres, funksjonstestes og relevante verdier måles og 

dokumenteres. Alle rapporter, beregninger og målinger skal medtas i FDV dokumentasjonen. 
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2.6.3 Ferdigbefaring og overtakelse. 

All ny vei- og gatebelysning tiltransporteres kostnadsfritt til anleggseier – Asker kommune 

kommunalteknisk avdeling. 

Forut for godkjenning og tiltransportering må anlegget tilfredsstille kvalitetskrav gitt i denne 

normen, elektrotekniske krav, forskrifter og retningslinjer. Dette kan først skje når hele 

veianlegget er godkjent for fremtidig drift og vedlikehold av Asker kommune. 

Byggetegninger skal være oppdatert slik som anlegget er bygget, og det skal foreligge 

nødvendig dokumentasjon gitt i FDV-håndbok, jfr. kap. 2.6.4. 

Denne dokumentasjonen overleveres senest ved overtagelsesforretning.   

 

Først når ferdigattest er gitt og all dokumentasjon er overlevert kan formell overtagelse finne 

sted. 

 

For anlegg som er gitt ferdigattest og overtatt på feil grunnlag vil godkjenninger og 

driftsansvar blir trukket tilbake med skriftlig varsel til tiltakshaver. Slik varsel vil bli gitt med 

3 ukers frist for utbedring av mangler. 

 

2.6.4 FDV-dokumentasjon. 

Før en overtakelse kan aksepteres skal det leveres FDV-dokumentasjon for anlegget som skal 

godkjennes av byggherre. 

 

FDV-dokumentasjonen skal leveres som 1 sett i ringperm og 1 sett elektronisk på 

CD/minnebrikke med samme oppbygging som permen.   

 

Dokumentasjonen skal minst inneholde følgende: 

 Generell beskrivelse av anlegget. 

 Teknisk beskrivelse med fortegnelse over komponenters fabrikater, leverandører og 

typer med tilhørende adresse-/telefonliste. 

 Oppdatert hoved- og styrestrømskjema for tennskap.  

 Enlinjeskjema for fordeling/tennskap. 

 Tegninger som viser veilyskabelen, fordelt på hver kurs, med tennskap og lysstolper. 

 Tegningene skal være i DWG- og PDF-format og skal være “as built” tegninger.  

 Koordinatinnmåling av veilysmaster, koordinat system ETRF89 Sone 32N. 

 Dokumentasjon på lysmålinger – faktisk lys på vei.   

 Oversikt over veglysmaster fordelt på kurs og fase.   

 Komplett FEBDOK beregning. 

 Samsvarserklæring.  

 Forhåndsmelding til netteier. 

   

Alle tegninger skal brettes til A4-format for innsetting i ringperm (kontraktsbrettet).  

  

For alle produkter skal det leveres standard produktblad, med angivelse av alle relevante data 

(som fabrikat, type, leverandør, dimensjon, farge etc.) 

I datablad som omfatter flere typer skal den valgte typen merkes ut. 

  

Hovedentreprenøren er ansvarlig for at ev. underentreprenører og leverandører leverer 

dokumentasjon i følge de krav som er gitt. 
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2.7 Garantier og reklamasjoner. 

Garantier, reklamasjoner etc. følger av den enkelte kontrakt. 

Normalt settes garantitiden til 3 år fra overtakelse på utstyr og arbeid om ikke annet er 

bestemt. 

3 Utforming av veilysanlegg 

 

3.1 Generelt 

Hovedmålsettingen for utforming og dimensjonering av all veibelysning er å gi godt nok lys 

for alle trafikantgrupper. 

Hensynet til trafikksikkerhet for kjørende, syklende og gående er normalt dimensjonerende 

for vei- og gatebelysningen. Videre skal hensynet innbyggernes opplevelse av trygghet og 

gjenkjennelse i lokalmiljøet vektlegges, samt miljøhensyn og estetisk tilpassing til 

omgivelsene.  

Veibelysningen skal dessuten utformes og driftes så energieffektivt som mulig. 

Følgende faktorer gjøres gjeldende for belysningskvaliteten på veien: 

Lyskilde:  Lampetype og effekt 

Armatur:  Lysfordeling og virkningsgrad 

Geometri:  Armaturplassering og veibredde og veiens stigningsforhold 

3.2 Estetikk 

Utendørsbelysningens utforming og karakter kan være med på å gi tettstedene identitet. 

Et lysanlegg må i størst mulig grad harmonere med veiens utforming og omgivelsene. 

I dagslys bør anleggene være minst mulig synlig. Det skal tilstrebes rette master uten utligger 

da disse gir mindre dominerende lysanlegg. Asker skal miljøtilpassing av belysning i henhold 

til formål og omgivelser vektlegges ved utforming av anlegg. Det skal dog tilstrebes å bygge 

anlegg med master og armaturer som i hovedtrekk er standard lagervare. 

Alle gatelysmaster og armaturer skal monteres lakkerte i henhold til vedtatt farge for området.  

For Asker sentrum er fargen sort RAL 9005. For øvrig i Asker er fargen grønn RAL 6009.  

 

I sentrumsområder skal etablert fasadebelysning medregnes som et supplement til vei- og 

gatebelysningen slik at lysforurensing unngås. 

 

Veilys luftstrekk er generelt ikke tillatt i Asker kommune ved nyanlegg. Ved rehabilitering og 

forsterkning av eksisterende anlegg skal en tilstrebe og få luftstrekk ned i bakken som 

jordkabel.  

3.3 Miljø 

Energiøkonomisering og levetidskostnader er helt sentrale forhold ved planlegging av all 

offentlig vei- og gatebelysning. Det skal derfor kun benyttes armaturer/lyskilder, 

forkoblingsutstyr og styringssystemer som ivaretar disse hensynene. Armaturer og øvrig 

utstyr skal produseres så miljøvennlig som mulig og det skal unngås å bruke stoffer som er til 

skade for omgivelsene. LCC analyse (livssyklus kostnads kalkyle) skal være en del av 

dokumentasjonen. 
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Det skal vektlegges at valg av materialer og utførelse av anleggsarbeider skjer etter 

miljømessige kriterier. Håndtering av eventuelle miljøskadelige anleggsdeler skal følge de til 

enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  

Redusert energiforbruk i vei- og gatebelysningen er et viktig tiltak for å oppnå målet om at 

energibruken i Asker kommune skal reduseres med 30% innen 2020 i forhold til nivået i 

2007. 

 

4 Tekniske krav 

4.1 Generelt 

Veilyset er i første rekke en elektrisk installasjon og alle lover, forskrifter og normer skal 

tilfredstilles ved bygging, drift og vedlikehold. 

Videre stilles det en del tekniske krav for å oppnå et solid varig anlegg til minst mulig 

sjenanse for omgivelsene og lystekniske krav som skal sikre et riktig lysnivå for innbyggerne. 

 

Alt materiell skal være robust, beregnet for miljøet de blir stående i og være godkjent av 

relevante instanser. 

 

Alle komponenter bør plasseres i veiens reguleringsgrense (regulert formålsgrense) og slik at 

de ikke er til hinder for fremtidig veidrift. 

Ved plassering av master må en tenke på vinterdriften slik at brøyteskader unngås. 

 

Rør- og kabelmontasje skal utføres av registrert elektroentreprenør. 

 

Veilyskabel legges primært sammen med andre kabler i felles kabelgrøft. 

Kravet til kabelgrøft for veilys skal ikke være dårligere enn for andre kabler i samme grøft. 

 

Der veilys legges som eneste kabel skal kabelen legges på en pute av finmasse med minimum 

overdekning på 600mm. 
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4.2 Lystekniske krav 

Krav til jevnhet og blendingskrav skal normalt gjelde for veinettet. Nedenfor stående tabell er 

en sammenstilling av lystekniske krav for trafikkerte arealer i Asker. 

Gangbare kulverter og overbygde transsportgater i tilknytning til parkeringsområder og 

gågater bør få samme krav som vei- og gateanleggene de blir tilknyttet. I boligstrøk skal 

blendingskontroll og begrensing av "lysforurensing" ivaretas ved valg av mastehøyde, 

armatur og avskjerming. Armaturer skal kunne monteres/tiltes slik at de følger veiens 

stigningsdforhold  

 

Tabell 1. Sammenstilling av lystekniske krav for trafikkerte areal 

Veitype Enhet Minimum 

Emin 

Jamnhet 

Emin/Esnitt 

Jamnhet 

Emin/Emaks 

Mastehøyde 

Samlevei (S) lux 2 0,4 0,2 5- 8m 

Adkomstvei (A) lux 2 0,4 0,2 5-8 m 

Boligvei (B1-B2-

B3 T) 

 

lux 

 

2 

 

0,4 

 

0,2 
 

5-8 m 

Gang-/sykkelvei lux 2 0,4 0,2 4-6 m 

Gågater i 

sentrum 

 

lux 

 

2 

 

0,4 

 

0,2 

 

4-5 m 

Gangarealer og 

parker i 

sentrum 

 

lux 

 

2 

 

0,4 

 

0,2 

 

4-5 m 

Offentlige 

parkeringsplass 

 

lux 

 

2 

 

0,4 

 

0,2 

 

4-8 m 

Gangfelt lux 20 - - 5-8m 

 

Verdiene i tabell 1 forutsetter LED-lys, fargetemperatur 3500-4500 K, Cri ≥80.  

Lux måles horisontalt på veidekket. Belyst område defineres som fra rett under en stolpe til 

rett under neste stolpe. Måleområdet er fra veikant til veikant på begge sider av veien, 

inklusiv fortau og/eller gangvei. Jevnhet er lik gjennomsnittlig lysnivå i minimum 24 

målepunkter i et rutenett som dekker hele området mellom to stolper. 

Se veiledende figurer i vedlegget. 

 

For å møte en eventuell lystilbakegang i armaturens levetid, skal verdiene i tabell 1 være 

tilfredstilt ved 70% effekt når lampen er ny. Dette må dokumenteres i lysberegningene som 

skal innsendes med tegninger/planer. Totalt effektforbruk pr. armatur må oppgis.  

 

Gangfelt skal intensivbelyses fra master plassert på begge sider av veien minimum 2m til side 

for gangfeltet mot kjøreretningen. Minimum belysningsstyrke er 20 lux i kjørefelt(ene) mot 

gangfeltet. Jfr. figur i vedleggene.
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4.3 Elektrotekniske krav  

4.3.1 Generelt 

Rene veilysanlegg skal prosjekteres og bygges etter Forskrifter for elektriske 

forsyningsanlegg FEF. Dersom veilysanlegget blir forsynt fra en annen installasjon må 

forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg benyttes. 

Uansett kan NEK-400 benyttes som norm ved valg av løsning. 

Dersom anbefalingene til Rasjonell elektrisk nettvirksomhet REN benyttes, er man sikret at 

alle relevante forskrifter og normer er benyttet. 

 

For veilysanlegg skal det ikke benyttes kabler med mindre ledertverrsnitt enn 10 mm
2
 Cu eller 

25 mm
2
 Al. Det kan benyttes 3-leder PFSP med fullverdig skjerm eller 4-leder TFXP 

(elverkskabel). 

Alle kabelkurser skal kortslutningsberegnes. 

Anleggene skal tilrettelegges styreteknisk for fremtidig demping og differensiert styring.  

4.3.2 Distribusjonssystem 

Områdets systemspenning bestemmer hvordan veilysanlegget forsynes. 

Det er primært ønskelig at veilyset bygges som 400V TN-S anlegg. 

Ved 230V IT nett skal veilyset bygges forberedt for overgang til 400V TN-S. 

Anlegget skal beregnes med hensyn på utkobling ved feil og spenningsfall. 

4.3.3 Jording 

Uansett valg av spenningssystem og kabel skal det legges ved 25mm2 blank jordingstråd i 

alle kabelgrøfter. Jordingstråden legges utenom rør unntagen ved veikrysninger.  

Det avgrenes med 25mm2 cu PN til hver mast med dobbel C-press. 

Jordingstråen kan benyttes som PE-leder ved bruk av TFXP i 400V TN-S anlegg. 

Eventuell sammenkobling med nettselskapets jord i felles grøfter avklares med netteier. 

Jordingsanleggets godhet skal måles og dokumenteres i FDV-dokumentasjonen. 

 

Jording skal ikke medfølge i luftledningsanlegg. 

4.3.4 Kabelanlegg 

Det kan benyttes TFXP, PFXP eller PFSP kabler. 

Det skal ikke benyttes ledertverrsnitt mindre enn 25mm2 al eller 16mm2 cu. 

Som koblingskabel til armatur benyttes PFXP 2x2,5mm2 cu. 

Kabler skal forsegles i enden for å hindre vanninntrenging, både i byggeperioden og inne i 

ferdig mast. 

Kabler merkes med varig merking i master og skap med type og adresse. Se kap 5.4 Merking 

 

4.3.5 Forsyning og styresystem - tennpunkt 

Tennpunktet skal leveres i fabrikkferdig utførelse og skal være isolert mot kondens og 

fuktighet. Det skal være dobbeltvegget, av sjøvannsbestandig aluminium for utendørs bruk. 

Det skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke, samt stivhet i både vegger og dører. Det skal være 

av anerkjent merke, og leveres med sokkel, forberedt for montasje på fundament. 
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Dør skal være hengslet med minimum 3 fester, og lukkefunksjon av dør skal ha ett håndtak 

som skal tette døren oppe og nede og i senter av dør, ved en operasjon. Kapslingsgrad skal 

være IP 65, og skapet skal ha standard farge RAL 6009 og OLH-lås.  

 

Tennpunktet skal kommunisere og styres ved hjelp av M2M-terminal for lysstyring.  

Kommunen fastsetter valg av styresystem og oppgir hvilke styreenheter som skal benyttes. 

I tillegg til inn- og utkobling av veilyskursene, skal det monteres melde-/hjelpekontakter slik 

at man får melding om sikringsbrudd og jordfeil. Antenne monteres på skapets side eller 

bakvegg. Ved bruk av fotocelle skal denne monteres på toppen av nærmeste mast, vendt mot 

nord. 

 

Skapet skal ha utgående kurser i henhold til prosjektert nettoppbygging, samt være forberedt 

for to reservekurser.  

Skapet skal inneholde nødvendig sikringsmateriell, kontaktorer, styrevender, rekkeklemmer 

og kortslutningsvern. Det skal monteres komplett målerarrangement. (kWh-måler), avlest via 

to-veis kommunikasjon. I tillegg skal det være dimensjonert for min. 30 % reserveplass.  

 

Følgende utstyr monteres i tennpunktskapet: 

1 stk Styrevender "Auto - 0 - Man" 

1 stk Varmeelement 200 W med bryter og elektronisk termostat  

1 stk Stikkontakt 2/16+j dobbel, montert på skinne i skapet 

1 stk. Lysarmatur med dørbryter 

1 stk. Overspenningsvern tilpasset gjeldende fordeling 

1 stk. Jordfeilbryter pr. kurs 

 

I tillegg kommer automatsikringer og kontaktorer i henhold til fordelingsskjema. Ved 

dimensjonering av kortslutningsvern skal hensyn til kapasitive strømmer i kablene tas. 

Alle sikringer, brytere og apparater i skapet skal ha holdbar og tydelig merking av 

sikringsstørrelse, ledningstverrsnitt og hvor kursen fører. Det skal anvendes graverte skilt i 

overensstemmelse med det utførte anlegg. Alle kabler føres inn/ut i bunn av skap. Det skal 

være nipler for alle inn- og utgående kabler. Interne ledningsforbindelser skal legges i 

plastkanaler eller tilsvarende, tilstrekkelig dimensjonert for det aktuelle antall ledninger og 

fylles opp til maksimalt 70 % av total kapasitet. 

Rekkeklemmelister skråstilles ved horisontal montering. Alle rekkeklemmer skal merkes 

tydelig. Alle kabler skal merkes med unikt nummer for å hindre forveksling. Merkingen skal 

være preget i plastbrikker som festes til kablene med plaststrips. Kursfortegnelse i plast 

leveres og henges opp i fordelingen. 

Skapet skal merkes utvendig med skilt som angir VTP nr. utlevert av Asker kommune, 

spenningsnivå og kompetansenivå for å få tilgang. 

 

For selektivitet i veilysanlegget skal det anvendes 2, 4 eller 6A kortslutningsvern, C 

karakteristikk med bryteevne 10 kA i hver mast. 

 

 

5.0  Veilysutstyr 
 

5.1 Fundamenter for veibelysning 

Fundamentene for gatelysmaster skal være tilpasset gatelysmastene med krav i henhold til 

REF - publikasjon nr. 12 1/94 Gatelysmaster. 

Alle fundamenter av stål skal være varmforzinket og pulverlakkert før montering. 
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Fundament for master montert i veigrunn eller terreng skal være for mast med fotplate. 

Jordstikksfundamentering eller fundamenter for nedstikks-mast blir ikke godkjent på grunn av 

korrosjonsforhold. 

Fundamentet monteres etter leverandørens spesifikasjoner. Dette er spesielt viktig ved bruk av 

avskjæringsledd eller for ettergivende master. 

 

5.2 Stolper og master 

Disse bør plasseres i veiens reguleringsgrense (regulert formålsgrense) for normalprofilet og 

minimum 1 meter fra asfaltkant, dog utenfor grøftebunn, montert på fundament for fotplate. 

Ved plassering av master må en tenke på vinterdriften slik at brøyteskader unngås. 

Alle master og ferdigfundamenter skal tilfredsstille krav i henhold til REF - publikasjon nr. 12 

1/94 Gatelysmaster, REF-Kravspesifikasjoner ”tung serie”. 

Ettergivende master bør benyttes der hastighet er 60 km eller høyere og nødvendig rekkverk i 

henhold til Vegnormalens krav ikke er tilfredsstilt. 

Alle master skal være varmforzinket og pulverlakkert i godkjent farge før montering. 

I gågater og sentra bør utforming av masten være i henhold til vedtatt belysningsplan og/eller 

vedtatt design for området. 

Farger skal være i henhold til pkt. 3.2 Estetikk. 

 

5.3 Armaturer 

Det skal som hovedregel benyttes armatur med LED lyskilde og optikk tilpasset belysning av 

gate og vei, jfr. normalprofilene i vedlegget og lystekniske krav i tabell 1. 

Armaturene skal fortrinnsvis lakkeres i samme farge som for mastene og det benyttes 

pulverlakk der materialet i armaturen tillater det. Farger skal være i henhold til pkt. 3.2 

Estetikk. 

Det skal benyttes en armatur som tilfredsstiller kommunens krav til kvalitet, design og 

monteringsvennlighet. Det skal benyttes armatur med tidløs og nøytral design og som 

inneholder et minimum av miljøgifter. 

Tekniske krav til armatur:  

• Tidløs og nøytral design  

• Armaturen skal være i et bestandig materiale, som presstøpt aluminium eller lignende  

• Armaturen skal ha fleksibel festeanordning for montering på utliggerarm (40-60mm) eller 

mastetopp (60-76mm).  

• Armaturen skal kunne monteres/tiltes etter veiens stigningsforhold 

• Armaturene skal ha blending mot bebyggelse / i boligområder. 

• Armaturen skal kunne leveres med montert tilførselskabel i forskjellige lengder  

• Armaturen skal være overflatebehandlet i nøytral grå farge. I sentrumsområder med egen 

visuell profil skal fargen for området benyttes. Se kap. 3.2 ” Estetikk.”  

• Modulbasert system for fremtidig vedlikehold og oppgradering  

• IP65 eller høyere  

• Fargetemperatur ”normalhvit”, 3500-4500 Kelvin 

• Forberedt for dimming  

• Termosikring av elektronikk og LED-modul  

• Overspenningsbeskyttelse, 7kV og krav til N- eller jord, dersom tilgjengelig. 

• Tilstrekkelig kjøling for normal drift ved Ta 25°C  

• Klasse 2 dobbeltisolert  

• CE eller NEMKO (eller tilsvarende europeisk godkjenning)  

• Dokumentert energieffektivitet 
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• Lystilbakegang: L70 ved minimum 50.000 timer drift eller bedre. Det skal være tatt hensyn 

til LED- enheters utfall i levetiden sammen med lystilbakegangen  

• LED-modul skal ha serieoppsett med strømdriver som gir drifts-strøm inntil 350mA  

• Det skal ikke være benyttet sammenlimte komponenter verken i driver eller i LED-oppsett  

• Fargegjengivelse skal være konstant over levetid til L70  

• Servicelevetid (maks 10% utfall) på dioder og elektronikk må oppgis, sammen med kurve 

for lys- og fargegjengivelses-tilbakegang.  

For veier som beregnes etter belysningsstyrke kan det anvendes blendingsklasse etter NS-EN 

13201-2: Høyst D5 i lyse omgivelser og D6 i mørke omgivelser. 

 

5.4 Merking 

Mastenummer: 

Alle vei- og gatelysmaster skal nummereres med stolpenummer.  

Skiltene skal lages av svartelokserte aluminiumskilt i størrelse 1000 x 30mm med gravert 

skrift, skriftstørrelse 20mm. Nummerserier gis ut av Asker kommune på forespørsel. 

Skiltene skal festes på en varig, ikke-korroderende måte. 

 

 
 

Tennpunktnummer: 

Skapet for styring/tenning og slukking (VTP) skal merkes utvendig med skilt som angir  

VTP nr.,  spenningsnivå og kompetansenivå for å få tilgang. 

Skilt med VTP-nummer utleveres av kommunen på forespørsel. 

Skiltene skal festes på en varig, ikke-korroderende måte. 

 

 

 
 

 

Kabelmerking: 

Kabler merkes med varig merking i master og skap med type og adresse. 

 

Eksempel: 
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6 Referanser og henvisninger 

 

VEILOVEN 

 

VEI- OG GATENORMAL FOR ASKER KOMMUNE 

 

ASKER KOMMUNES RETNINGSLINJER FOR VEIBYGGING 

 

RETNINGSLINJER FOR GRAVING I VEIER, GATER OG PLASSER I ASKER 

KOMMUNE 

 

FORSKRIFT OM ELEKTRISKE LAVSPENNINGSANLEGG, FEL 

 

FORSKRIFTER FOR ELEKTRISKE FORSYNINGSANLEGG, FEF 

 

FORSKRIFT OM ELEKTRISK UTSTYR (FEU) 
 

RELEVANTE REN-BLADER OM UTENDØRSBELYSNING PUBLISERT AV 

RASJONELL ELEKTRISK NETTVIRKSOMHET, REN. 

 

REF - publikasjon nr. 12 1/94 GATELYSMASTER 

 

NEK 400 
 
NEK 439 
 
FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID 
KNYTTET TIL ELEKTRISKE ANLEGG OG ELEKTRISK UTSTYR 
 
FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG 
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VEDLEGG 
 

FIGURER 
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NORMALPROFILER 
 

Gang- og sykkelvei (GS) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Tverrprofil frittliggende gang- og sykkelvei (GS) 
 

 

Boligvei 1 (B1) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tverrprofil boligvei 1 (B1) 

 

 

Boligvei 2 (B2) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                       Veibelysningsnorm Side 18 av 22 

 
Tverrprofil boligvei 2 (B2) 

 

Atkomstvei (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tverrprofil atkomstvei med fortau (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tverrprofil atkomstvei, dersom gs-trafikken er ivaretatt på annen måte  

 

 

 

Samlevei (S) 
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Tverrprofil for kommunal samlevei med gang- og sykkelvei (S) 

 

 

 

Samlevei (S) 

 

 

 
Tverrprofil for kommunal samlevei med gang- og sykkelvei, redusert profil  
 

 
Tverrprofil for kommunal samlevei med gang- og sykkelvei, redusert profil 
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Tverrprofil for kommunal samlevei med fortau 

 

 

 

Måleområder for lux-målinger langs vei 
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Måleområde for lux-målinger i gangfelt  

 

 
 


