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Generelt om revidering av N200 
1: Revidering av N200 Vegbygging 
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● Revidering pågår for fullt nå 
● Høring før sommeren 2017 
● Utgis ved årsskiftet 2017/2018? 
● Slankere normal (i dag 520 sider) 
● Stoff overføres til 5 nye veiledninger 
    og 2 nye retningslinjer 
● Kommentarspalta forsvinner 
● Mer målbare funksjonskrav 

 
 



Steindekker i N200 Vegbygging 

I dag (2014-utgaven): 
● Dekker av belegningsstein og heller av betong 

 
 
 
 

I revidert utgave: 
● Dekker av belegningsstein og heller av betong 
● Dekker av gatestein og plater av naturstein 

 

1: Revidering av N200 Vegbygging 
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Krav til veiledning i Vegvesenets håndboksystem 

● Hjelpedokument med veiledningsmateriale som skal 
understøtte normaler og retningslinjer 
 

● Ikke vise løsninger eller bestemmelser som er i strid med 
gjeldende normal 
 

● Kan gjengi krav fra normaler og retningslinjer 
 

● Skal normalt ikke inneholde krav utover dette 
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Innholdsfortegnelse 

 
 

1. Typer dekker av naturstein og betong 
2. Dimensjonering 
3. Belegningsstein 
4. Heller av betong 
5. Gatestein 
6. Plater av naturstein 
7. Drift og vedlikehold 

2: Veiledning om steindekker 

19.12.2016 

Bruksområder 
Valg av konstruksjon 
Settelag 
Valg av type 
Fuger 



Utgivelse av ny veiledning om steindekker 

● Begrenset høring i fagmiljøet ca sommeren 2017 
 

● Veiledning i Vegvesenets håndboksystem 
    Håndbok V26X     Steindekker 

 
● Utgis sammen med N200 Vegbygging  
    (ved årsskiftet 2017/2018?) 

 

2: Veiledning om steindekker 
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Dimensjoneringstabell 
3: Dimensjonering av steindekker 
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Krav til materialer i fuger, settelag og bærelag 

Dekke består av: 
● «Steindekke» (gatestein, plate, belegningsstein eller helle) 

inkludert fuger 
● Settelag (tykkelse varierer avhengig av type steindekke) 

 
Faste fuger (f.eks plastmodifisert, sementbasert fuger) krever: 
● Fast settelag (sementbasert mørtel) 
● Stabilisert bærelag (drensasfalt eller drensbetong) 
=>Bunden utførelse (ekspansjonsfuger i avstand ikke over 6 m) 

 
Fuger av sand eller finkornet knust berg krever: 
● Settelag av knust berg 
● Bærelag av knust berg eller stabiliserte materialer 
=>Ubunden utførelse 

3: Dimensjonering av steindekker 
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Tykkelse settelag og jevnhet bærelag 

Tykkelse settelag: 
● Settelaget skal være drenerende og ikke telefarlig 
● Krav til settelagets tykkelse varierer med steintype, f.eks: 
    - Belegningsstein i settelag av knust berg: 3 cm 
    - Belegningsstein i fast settelag:        5 cm 
    - Smågatestein:          5 cm 
    - Storgatestein:          6 cm 
● Settelaget er IKKE et avrettingslag 

 
Jevnhet bærelag: 
● Det at settelaget ikke er et avrettingslag, medfører at det 

stilles strenge krav til jevnheten på bærelaget 
● Samme krav til jevnhet (±3 til ±10 avhengig av type dekke) 

og fall på topp bærelag som på topp dekke 
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Hvorfor veiledning om steindekker? 

 
 
 
Ikke slik 
 
 
 
 
 
Men slik 
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Takk for 
 oppmerksomheten! 
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