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Kommer snart til politisk behandling

• Formingsveileder for Ringerike 

kommune 

• Teknisk veilysnorm for 

Ringerike kommune

• Veg- og gatenorm for 

Ringerike kommune

• Verktøy og oppslagsverk for å 

sikre helhetlig utforming av det 

fysiske miljøet i Ringerike

• De tekniske normene er nå på 

intern høring

• Formingsveilederen har vært 

på intern høring. Nå pågår en 

ekstern spørreundersøkelse



Bærekraft

• 3 Sikre god helse og fremme 

livskvalitet for alle, uansett 

alder

• 9 Bygge solid infrastruktur og 

fremme inkluderende og 

bærekraftig industrialisering og 

innovasjon

• 11 Gjøre byer og lokalsamfunn 

inkluderende, trygge, robuste 

og bærekraftige

• 17 Samarbeid for å nå målene



Teknisk veilysnorm

• Veilysnormen skal sikre:

• at belysningen bidrar til et godt miljø 

med trygghet, sikkerhet og trivsel for 

alle som ferdes i kommunens 

utendørsområder

• riktig kvalitet på alt arbeid og 

materiell som inngår i belysningen

• forsvarlig økonomisk og effektiv 

forvaltning, drift og vedlikehold

• riktig energibruk og bidra til at 

Ringerike kommune er miljøbevisst



Teknisk veilysnorm

• Veilysnormen skal være 

retningsgivende for alle som 

planlegger og utfører arbeid på 

veilysanlegg tilhørende Ringerike 

kommune og på trafikkarealer som 

kommunen har drift og 

vedlikeholdsansvar for. 

• Dette omfatter planlegging, 

godkjenning og utførelse av anlegg 

som kan overtas av kommunen for 

videre drift og vedlikehold.



Veg- og gatenorm

• Veg- og gatenormen skal sikre at alle 

veg- og gateanlegg i Ringerike 

bygges trafikksikre, universelt 

utformet, estetiske og slik at drift og 

vedlikehold kan skje med minst 

mulig kostnad for vegholder. 

• Det gjør også at veg og gate som 

bygges av private har en standard 

som gjør at de kan overtas av 

kommunen.



Veg- og gatenorm

• Vei- og gatenormalen er ment å 

fungere som et oppslagsverk for de 

krav som stilles til vei- og 

gateplanlegging og utbygging i 

Ringerike kommune. 

• De viktigste målgruppene er 

planleggere og kommunale 

saksbehandlere



Formingsveilederen

• Retningslinjene i formingsveilederen

skal legges til grunn for Ringerike

kommunens vurdering av om tiltak

har gode visuelle kvaliteter. 

• Formingsveilederen gir også

veiledning til dem som vil bygge, til

naboer og andre interesserte, og

dessuten til plan- og

bygningsmyndigheten i kommunen.



Formingsveilederen

• Formingsveilederen bygger delvis på

tidligere dokument

«Formingsveileder for Hønefoss» 

utarbeidet av Areal- og

byplankontoret i Ringerike kommune

i august 2006 og revidert i 2008 og

2011. 

• Disse utkastene til Formingsveileder

for Hønefoss har hatt status som

interne arbeidsutkast, og de har ikke

har vært politisk forankret. 



Spørreundersøkelse om 
formingsveilederen

• Alle de foreslåtte retningslinjene

i formingsveilederen inngår

• Mulighet for alle til å si seg enig

eller uenig i de enkelte

retningslinjene (5-delt skala)

• Resultatet av

spørreundersøkelsen blir med 

når formingsveilederen legges

frem for HMA

• https://www.ringerike.kommune.

no/medvirkning



Avslutning og takk!Takk for oppmerksomheten!


