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Lagring av rundballer, Iandbruksutstyr m.m. langs offentlig veg

Statensvegvesenarbeideretterenvisjonom at ingenskalbli dreptellerhardtskaddi
trafikken.Et viktig bidragfor trafikksikkerhetener godeforholdlangsvegene.Statens
vegvesenregistrererat det lagres/hensettesdiversetett opptil offentligveg flerestederi
fylket. Dette kanværesegrundballer,tilhengere,containereog såvidere.Detterepresenterer
enbetydeligtrafikkfarevedutforkjøring,samtatrundballertiltrekkerseghjorteviltsomøker
sjansenfor viltpåkjørsel.
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Figur 1 Eksempelpå trafikkfarlig lagringlangsen fylkesveg

Trafikkfare
Det å kjøre inn i rundballeri 80km/t er somå kjøre inn i enbergvegg.Statensvegvesenhar
ulykkesrapportsomtilsierat rundballerlagretlangsvegenhar forårsaketat enutforkjøring
ble endødsulykke.Sideterrengetvar i utgangspunktetmykt, menkollisjonmedrundball
medførtesannsynligvisatpassasjerdøde.

Regelverk
Byggingog lagringav diverselangsvegreguleresi utgangspunktetettervegloven,der
hovedregelener at i enavstandpå 50 meter langs riks- og fylkesveger det ikke lov åbygge,
lagreellerhensettenoeutentillatelsefra Statensvegvesen.
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Vi opererer med en sikkerhetssone ut fra vegkant, denne beregnes ut fra trafikkmengde og
fartsgrense. Sikkerhetssonen skal ikke benyttes til lagring osv.

Fart-Serense(km/t) <=so 60 70~8O 90
Sikkerhetssone (m) 4,5 5 7 3

Tabell 1 Vegens sikkerhetssone, forenklet utgave (jamfør NlOl, N301 og NA—4/11)

Avstanden måles fra vegkant/-skulder. Langs gang- og sykkelveg er sikkerhetssonen 4,5
meter. Dersom det er mye hjortevilt i området bør en gjøre en særlig vurdering av avstand til
offentlig veg. Skilt, reklame eller andre potensielt distraherende element krever søknad.

Midlertidig lagring uten søknad
Statens vegvesen aksepterer midlertidig lagring av rundballer i strid med veglovens
bestemmelser uten forutgående søknad så fremt det ikke representerer noen trafikkfare, og
dersom følgende vilkår innfris:
- Det skal ikke lages noe i vegens sikkerhetssone (jamfør tabell)
- Rundballer må ikke plasseres slik at de bidrar til økt trafikkfare med tanke på viltpåkjørsel

Det som lagres må ligge stødig og ikke på noen måte kunne komme i konflikt med
vegfarende
I nærheten av kryss og avkjørsler må slik lagring ikke være sikthindrende

Pålegg om fjerning
Dersom Statens vegvesen vurderer lagring av for eksempel rundballer langs vegen som
trafikkfarlig kan vi pålegge eier å fjeme disse, dersom dette ikke etterkommes kan Statens
vegvesen for eiers regning fjerne disse med hjemmel i vegloven.

Informasjon
Statens vegvesen ønsker ikke å måtte komme i situasjoner der vi må pålegge fjerning og
ønsker derfor å informere næringen og vegens naboer for øvrig om lovverket og vår holdning
i slike spørsmål. Vi ber kommunene ved landbrukssjef eller tilsvarende, fylkesmannens
landbruksavdeling og landbruksorganisasjonene om å infonnere landbruksnæringen gjennom
de fora og kommunikasjonskanaler som dere har. Vi ber dere hjelpe oss med å spre
informasjonen slik at vi unngår økt trafikkfare på grunn av ulovlig lagring langs offentlig veg.
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Mottakere: Gårdbrukere (jfr. liste fra fylkesmannen)
Nordland fylkeskommune
Fylkesmannen v/Landbruksavdelingen
Bondelag
Bonde- og Småbrukarlag
Statens vegvesen
Kommunene på Helgeland v/Landbrukssj ef
Bindal kommune
Sømna kommune
Brønnøy kommune
Vega kommune
Vevelstad kommune
Herøy kommune
Alstahaug kommune
Leirfjord kommune
Vefsn kommune
Grane kommune
Hattfjelldal kommune
Dønna kommune
Nesna kommune
Hemnes kommune
Rana kommune
Lurøy kommune
Træna kommune
Rødøy kommune
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