Utdrag fra håndbok N301 – Arbeid på og ved veg
(Drammen kommunes bemerkning: Kommunen har vedtatt å benytte alle bestemmelser i
N301 også for kommunale veier. Den er derfor ikke bare begrenset til riks- og fylkesveier
der dette er nevnt spesielt.)

3.7.3 Merking og plassering av containere og lignende på offentlig veg

Veglovens § 57 innskrenker allmennhetens bruk av vegområdet. Det er forbudt uten tillatelse
fra vegmyndigheten å legge eller plassere ting på annet sted enn der det er laget særskilt
offentlig opplagsplass til slikt bruk. Tilsvarende bestemmelser finnes også ofte i
politivedtekter.
Ved merking og plassering av containere og lignende, skal følgende hovedregler legges til
grunn på riks- og fylkesveger:
•

Alle gjenstander som ikke er registrert eller utstyrt med kjennetegn, skal være tydelig
merket med eiers navn, adresse og telefonnummer. Disse opplysningene skal være
anbrakt godt synlig, og ikke være lett å fjerne.

•

Redskap, utstyr m.v. som er eller kan være farlig ved eventuell påkjørsel, skal sikres
og plasseres bak sikring og varsles på samme måte som for vegarbeid. Dette gjelder
også i forhold til fotgjengere og syklister. Vegmyndigheten bestemmer i hvert enkelt
tilfelle om vedkommende gjenstand kan utgjøre noen slik fare ved den aktuelle
plassering. For fartsgrense høyere enn 50 km/t skal krav til sikkerhetssone angitt i
vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr legges til grunn ved
vurderingene.

•

Alt utstyr som står på eller inntil steder med stor gang- og sykkeltrafikk, skal alltid
sikres slik at ikke synshemmede skades, og skal ikke hindre passering for
bevegelseshemmede m.v.

•

Containere eller liknende skal være utstyrt med reflekterende markeringer plassert på
alle hjørner. Refleksplaten skal være min. 50 cm høy og min. 10 cm bred og ha en
utforming som skilt 906 «Hindermarkering» med rød og fluorescerende gulgrønn
farge. Skråstripene skal peke ned mot ytterkantene av containeren. Reflekskvaliteten
skal være av samme kvalitet som benyttes på trafikkskilt.

•

På veger med fartsnivå over 50 km/t skal containere og lignende sikres tilsvarende et
vanlig vegarbeidsområde.

For å gi tillatelse til å plassere gjenstander på veg (kjørebane, skulder, fortau eller gang- og
sykkelveg), vil det kunne fastsettes vilkår som må være oppfylt.

