
Gjøremål i et veibyggeprosjekt    

 
Her er en liste over de fleste viktige trinnene i et veibyggingsprosjekt. De som må gjøres er streket 
under. Rekkefølgen er ikke alltid like viktig, men det anbefales at du tar stilling til alle og huker av alle 
punkter.  
 
Før byggestart  
 

 Kontakte din kommunale skogbrukssjef – alltid lurt å opprette en dialog tidlig.  

 Kontakte veiplanlegger – bør gjøres tidlig for å komme i ordrekøen.   

 Finne ut om veianlegget er lønnsomt - ikke et krav.   

 Organisere interessentene i veien i et veilag, bli enige om en fordelingsnøkkel for 
kostnadene, og eventuelt organisere veilaget i brønnøysundregistrene.  

 Planlegg finansieringskilder – skogfondsplanlegging er viktig.  

 Søke om bygging/ombygging (LDIR-902).  

 Søke om tilskudd (LDIR-903) – dette kan også gjøres i underveis. Forutsetter byggeplan, og 
det er fare for at tilskuddspotten er brukt opp. Derfor anbefaler vi å søke i forkant.   

 Lag en byggeplan og stikk opp veilinjen (dette anbefales at en veiplanlegger gjør). Kommunen 
bør stille vilkår om byggeplan uansett, ved bevilgning av tilskudd er det et krav om 
byggeplan.  

 Ender veien mot offentlig vei? Avkjørselen må søkes om og godkjennes: Les informasjon fra 
Vegvesenet her!  

 Bestill hogst av veitrase – bør gjøres i god tid, men etter at veitraseen er planlagt og stukket i 
felt.  

 Utarbeid en SHA-plan (ref. byggherreforskriften).  

 Innhent tilbud/anbud fra entreprenører  

 Skriv en god kontrakt med entreprenør. Et eksempel: Normalkontrakt for bygging av 
landbruksvei. Anbefalt er å benytte NS:8406 ref. pkt.1.5 i veinormalen.  

 Sendt inn forhåndsmelding til arbeidstilsynet 14 dager før oppstart hvis bygge- og 
anleggsarbeidet er over 15 virkedager eller 250 dagsverk**.  

 Sende inn forhåndsmelding til direktoratet for mineralforvaltning (DIRMIN) 30 dager før 
oppstart av masseuttak over 500 m3 utenfor selve veianlegget (side- og massetak). Ved uttak 
over 10 000 m3 totalt fra side- og massetak må du søke konsesjon.  
 

Underveis  
 

 Følge opp veianlegget både med hensyn til kvalitet på veien (byggeledelse) og sikkerheten på 
bygge- og anleggsplassen (byggherreansvaret).  

 Avtale sluttgodkjenning med kommunen før entreprenør forlater bygge- og anleggsplassen – 
før slitelaget blir lagt ut.  

 Underveis og til slutt; sikre betaling av fakturaer, be om refusjon fra skogfond og utbetaling 
av tilskudd.  
 

Etter  
 

 Lag og vedta en vedlikeholdsplan og se til at veien blir sett etter og vedlikeholdt i fra dag én.  

 Bruk veien i henhold til veilagets regler/vedtekter.  

https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/soknad-om-avkjorsel/
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/soknad-om-avkjorsel/
https://skogkurs.no/artikkel/normalkontrakt-for-bygging-av-landbruksvei-2/
https://skogkurs.no/artikkel/normalkontrakt-for-bygging-av-landbruksvei-2/
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=385500

