
Alta 08.01.2018. Endring 1. 12.02.2020: Fargekode på mast endret til RAL 7024.  
  

Designkrav veilys.  
  
Dette er et notat om designkrav for veilys i Alta sentrum. Notatet presiserer videreføring av 
design på mast og armatur som allerede er brukt i deler av sentrum som Løkkeveien og 
BjørnWikolasvei.    
  

1. Tillegg til veilysnorm for Alta kommune versjon februar 2016.   
a. Punktene 1 - 6 tas inn i kommunal veilysnorm. Innføring skjer for alle anlegg som 

ikke er bygget. Veilys under planlegging skal følge designkravet.   
b. Det settes krav til dokumentasjon som ivaretar design på stolper og armatur mv. 

Planer skal godkjennes av kommunen v/kommunalteknikk før iverksettelse.  
  

2. Område/lokalisering:   
a. Tillegget gjelder slik som avmerket på kart. Mot vest avgrenset av Aronnesveien, 

mot nord E6 og Åsveien. Mot sør gjelder områdeplanens avgrensing.  Mot øst inngår 
Nøkkelstien.    

  
3. Presisering gjelde for følgende tilfeller:  

a. Prosjekter der veilys inngår enten som nybygget eller at eksisterende anlegg skal 
rustes opp. Gjelder for tilfeller der kommunen skal overta drift og vedlikehold slik 
beskrevet i veilysnormens § 1.1.   

b. Kommunale anlegg som kommunen bygger og vedlikeholder selv.    
c. Kan også være aktuelt for fasadebelysning.   

  

4. Krav til master og oppheng:   
a. Det kreves koniske stålmaster varmeforsinket og pulverlakkert i farge RAL 7024 

som standard.   
b. Master skal monteres med uteliggerarm og pyntetopp lik den design som tidligere er 

levet fra Vik Ørsta. Se bilde:  

  
c. Pyntesokkel eller pyntering tilpasset master vurderes brukt i gågata eller i 

parkområder. Leveres i samme farge som mast. Se bilde:  

  



d. Alternativ oppheng. I gater med fortau på begge kan masteplassering være en 
utfordring. Vaieroppheng med spesielle armaturer kan da vurderes. Innfesting av 
oppheng i fasader må avtales særlig.  

e. Mast med tilbehør skal leveres som standard leveranse fra leverandør.   
  

5. Krav til armatur:  
a. Armaturvalg.   

Design tilsvarende Thor Family fra Thorn. Se bilde:  
  

  
  
Armaturer skal fortrinnsvis leveres fra solide kjente leverandører som Philips, Thorn 
etc. Armatur skal være pulverlakkert og farge antracitgrå (nær RAL 7043) eller 
fargevalg som for mast. Veilysnormens øvrige krav gjelder.     

  
b. Fargetemperatur for gågata og parkområder kan velges til 3000 K (Kelvin) som gir 

et noe varmere lys.  Det gjøres en særlig vurdering før man starter utskiftinger av 
armatur i gågata og park. Dette gjelder også mastevalg der Kirkeparken i dag skiller 
seg ut.   
Armatur med opplys kan vurderes i gågata og parker. Bør testes ut før valget tas.   
  

c. Armatur med tilbehør skal leveres som standard leveranse fra leverandør.    
  

6. Plan for utskifting i gågata og park/torg:  
a. Utskifting i gågata og park må skje etter egen plan. Soneutskifting bør velges 

fremfor å skifte enkeltarmatur.    
  

Kart som viser område med krav om design 

  


