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retningsli gging v av ng - 

egdirektoratet har utarbeidet forslag til retningslinjer for planlegging og erverv av 

njene angir hvor langt ut fra vegkanten det skal erverves grunn i forbindelse med 

utenfor skjæringstopp/fyllingsfot 

et har derfor blitt mer og mer vanlig å fravike disse reglene.  

s 

 

re en fare ved utforkjørsel. Dessuten ønsker man å rydde unna 

 

iser, skal man altså – for å komme fram til standard 

Be

V

 

Forslag til njer for planle og erver  sideterre
Høring 
  
V
sideterreng. Retningslinjene sendes med dette på høring. 
 
Retningsli
bygging og utbedring av veg.  
 
Til nå har man hatt generelle regler om erverv av 1 meter 
eller minimum 3 meter fra vegkant. Ut fra den funksjon sidearealene har, har det vist seg at 
dette er for lite – særlig ved anlegg av større veger. Således krever vegnormalene som det 
bygges etter nå større erverv. D
 
Retningslinjene som nå er utarbeidet innebærer ingen store endringer i forhold til den praksi
som har utviklet seg på basis av de nye vegnormalene. I forhold til de gamle reglene om 3-
meterserverv er det imidlertid til dels store forskjeller. Et unntak gjelder dyrka mark hvor det
ikke er forutsatt noen økning.  
 
Økningen i ervervsbredde er først og fremst en følge av at vegens sidearealer nå tillegges økt 
betydning i arbeidet med å bedre trafikksikkerheten. Inntil en viss avstand fra vegkanten – 
avhengig av fartsgrense og årsdøgntrafikk  - ønsker man f. eks. nå å fjerne alle fysiske hindre 
(trær, steiner ol.) som kan utgjø
vegetasjon som kan hindre sikten, både framover og til sidene. Bedre sikt til sidene vil  
redusere faren for viltpåkjørsler og dessuten føre til at utsikten fra vegen blir bedre.  
 
I en rapport utarbeidet av Siv. ing. Reitan AS på oppdrag fra Vegdirektoratet er det redegjort 
mer utførlig for de hensyn som ligger til grunn for økningen i ervervsbredden. Vi viser til 
kapittel 5 i rapporten som vedlegges.  
 
Som det framgår av forslaget til retningslinjer, skal standard ervervsbredde tilsvare de 
sikkerhetssoner som er fastlagt i Statens vegvesens håndbok 231 Rekkverk, pluss et tillegg på
2 meter. Sikkerhetssonene framgår av en tabell som er tatt inn på side 20 i den vedlagte 
rapporten. I forhold til de tall tabellen v
ervervsbredde – plusse på 2 meter. 
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På side 20 i rapporten er også konsulentens forslag presentert. Vi gjør oppmerksom på at
avviker litt fra de retningslinjer Vegdirektoratet nå foreslår.  
 

 dette 

etningslinjene vil kun gjøres gjeldende for riksvegene. Det vil være opp til 

rist til å avgi høringsuttalelse er 15. september 2010.    

eksjon for planlegging og grunnerverv 

 Jensen 
eksjonsleder 

Olaf Ballangrud 

  

R
fylkeskommunene om de også skal gjelde for fylkesvegene.  
 
F
 
 
S
Med hilsen 
 
 
 
Roar Midtbø
S
 
 
 
 
3 vedlegg 
 
 


	Word-bokmerker
	Adresselinje_1
	Adresselinje_2
	Adresselinje_3
	Adresselinje_4
	Adresselinje_5
	Adresselinje_6
	Attention
	beh_t
	sbh_t
	vref_t
	dref_t
	vdato_t
	Region
	TTL2
	Vår_saksbehandler
	Deres_referanse
	Vår_referanse
	Distrikt
	Vår_dato
	Saksbehandlers_telefon
	Gradering
	Overskriften
	TTL3
	Brødteksten
	Kopi_T
	Kopi
	vedlegg


