
«Veier og stier i kartet» 
Hamar 18.11.2014 

Alt utviklingsarbeid bør har sitt 
utspring i ett udekka behov. Så hvorfor 

bruke ressurser på oppdatering av 
kartet? 



Kartet = verktøy i hverdagen 

• Lovverk: PBL/ landbruksveiforskrift 

• Søknad om byggetillatelse – hva finnes fra før? 

• Motorferdsel – håndheve lovverk 

• Næring – infrastruktur for transport 

• Atkomst - bilvei, traktorvei, sti 

• Tilskudd/ skogfond - økonomiplanlegging 

• Natur/ miljøhensyn – «INON»… 

• Beredskap – brann/redning/ flom.. 



Fremkommelighet i praksis… 

• Noen ganger går det likevel galt…. 



To kartbaser – samme område 



Faktisk status 



To kartbaser – samme område 



Faktisk status 



To kartbaser – samme område 



To kartbaser 

• Kartverket: vise hvilke veier  som er kjørbare 
med bil. Alle veier i en base – ikke kjørbart er 
noe annet enn bilvei eks. traktorvei eller sti 

• «ØKS – landbruksveibasen»: Viser juridisk 
status for alle landbruksveier i kommunen. 
Bilveier med veiklasse, traktorveier med 
veiklasse. Alle veier har eget ID nummer som 
kobles mot kartverkets base. 



Noen utfordringer….  

• Kartverkets base: veier og ferdselsårer er ikke 
statiske - og kan endre beskaffenhet over tid. 
Skiller ikke på veiklasser og lovverk, men viser 
«kjørbarhet med bil». Hva med det juridiske? 
Kjørbare traktorveier vil vises som «bilveier» - 
og dårlig vedlikeholdte bilveier vil vises som 
«traktorveier». Vil det automatisk være slik at 
veier uten status «landbruksvei» er underlagt 
plan og bygningslov? 



Definisjoner og fremkommelighet i 
praksis….. 

  



Noen utfordringer «ØKS»… 

• Hva med veier status «ukjent opprinnelse»? 

• Avklare overgang bilvei/ traktorvei 

• Avklare overgang traktorvei/ kjørespor/ sti 

• Avklare overgangen PBL vei/ landbruksvei 

• Ulovlig bygde veier? 

• Veiens status mht. lovverk er ikke statisk, men 
vil endres med endring i bruksinteresser 

• Ansvar for oppdatering av kartbasen. 

 



«Åpen» – eller «bommet» vei… 

  



Vinterbrøyta vei…. 

 



Sluttresultatet  

• Oppdatert kartbase som viser kjørbare veier 

• Oppdatert kartbase som viser status på alle 
landbruksveier mht. veiklasse inkl. traktorveier 

• Oppdatert kartbase som viser alle merka og 
brukte stier i kommunen.  

• Enhetlig base på tvers av kommunegrenser. 

 

Takk for oppmerksomheten!  


