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Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng – Høringsforslag  
 
Disse retningslinjene skal legges til grunn både ved planlegging av ny veg og ved utbedring 
av eksisterende veg. 
 
Retningslinjene gir generelle anvisninger for planlegging og grunnerverv.  Endelig avklaring 
av hvor mye grunn som skal erverves skjer normalt i reguleringsplan for det enkelte tiltaket.  
 
 
1. Hovedregel 
 
Det skal reguleres og erverves tilstrekkelig grunn til vegformål for å etablere sikkerhetssone i 
henhold til kravene i Statens vegvesens håndbok 231 Rekkverk. 
 
I tillegg skal 2 meter utover sikkerhetssonen reguleres til vegformål og erverves. Dette 
tillegget skal, på samme måten som sikkerhetssonen, være ryddet for trær. Eventuelle 
skjæringer og fyllinger ut over dette, skal normalt også reguleres til vegformål og erverves. 
 
Der kostnadene ved å etablere sikkerhetssone er høge, kan det settes opp rekkverk.  
Nødvendig areal til å sette opp og vedlikeholde rekkverket, reguleres til vegformål og 
erverves. Avklaring av om det skal settes opp rekkverk i stedet for å etablere sikkerhetssone 
skal fortrinnsvis skje i reguleringsplan. 
 
Mot fjellskjæring skal sikkerhetssonen etableres som vist i Rekkverksnormalens figur 2.11 
(side 29). Vegarealet og ervervsbredden inkluderer 3 meter utover topp fjellskjæring. 
 
 
2. Unntak fra hovedregelen 

 
a. Mot dyrket mark bør arealet som reguleres til vegformål og erverves reduseres slik at 

det tilrettelegges for en forsvarlig bruk av dyrket mark. Normalt vil det være 
tilstrekkelig å erverve 3 meter fra vegkant. 
 

b. I byer og tettsteder og mot bebygde tomter må det gjøres særskilte vurderinger av hva 
som skal reguleres til vegformål og erverves.  

 
c. Det skal gjøres egne vurderinger hvor verdifull natur og kulturlandskap blir berørt. 

Trær av historiske og/eller med estetiske kvaliteter kan stå i sikkerhetssonen, dersom 
dette anses som forsvarlig etter en vurdering av risiko og avbøtende tiltak. 

 
d. På strekninger hvor hjorteviltkryssinger innebærer en særlig fare, vurderes økt erverv 

spesielt. 
 

e. Dersom det skal settes opp viltgjerde, skal dette framgå av reguleringsplanen.  
 



Viltgjerde skal stå utenfor sikkerhetssonen. For å bryte monotonien, bør viltgjerdet på 
partier trekkes så langt ut at gjerdet kan skjules bak vegetasjon eller mindre 
terrengformasjoner. 
 
Der viltgjerdet står i eller inntil skog, bør også 2 meter bak viltgjerdet reguleres til 
vegformål og erverves for å sikre rett til å fjerne vegetasjon som kan ødelegge 
viltgjerdet. 
 

f. For å sikre sikt gjennom kurver kan det være nødvendig å øke ervervsbredden for 
avskoging. 
 

g. Trafikantens opplevelse på reisen skal man tenke igjennom. På monotone 
vegstrekninger kan det være riktig å fjerne vegetasjon i nærheten av vegen som 
hindrer utsyn mot fine landskapselementer, kulturlandskap eller sjø og vann. Arealene 
bør inngå i vegens eiendomsområde slik at vegetasjon kan fjernes med jamne 
mellomrom. 
 

h. En god ervervssone hvor skogen er tatt bort, vil sikre en jamn opptining av snø og is, 
og en jamn opptørking av vegbanen. Dersom denne effekten ikke oppnås, bør det 
vurderes å øke ervervsbredden.  
 
   


