
Lagring av rundballer langs veg
- ved riks- og fylkesveg

Store tunge gjenstander som containere, tømmer, rundballer og annet skal ikke 
plasseres for nærme vegen. Årsaken er at disse er farlige å kjøre på.
 
Fra vegkanten og ut til sidene har vi en sikkerhetsavstand som er lenger jo høyere farts-
grensen og trafikkmengden er på vegstrekningen. Det er ikke lov å plassere store gjen-
stander eller byggverk innenfor sikkerhetssonen. Det er hjemlet i Veglovens §30.

Statens vegvesen bruker store ressurser på å fjerne trær, skifte ut lysmaster, sprenge bort 
bergknauser og store steiner, og fjerne annet som kan utgjøre en fare for trafikanter som 
eventuelt kjører utfor vegen. Dette arbeidet er på langt nær fullført, slik at det fremdeles er 
mye vi bør gjøre med sideterrenget langs vegene våre. Men vi ber om hjelp fra grunneiere 
til å tenke over sikkerhetsavstanden og flytte gjenstander som ligger for nærme vegen. 

Min
3 m –10 m

SIKT

Rundballer skal lagres utenfor sikkerhets-
sonen.

Rundballer skal ikke være sikthindrende i 
vegkryss og avkjørsler eller langs vegen.



En rundball veier mellom 700 og 800 kg. 
Når det er minusgrader om vinteren er de 
så harde som stein. Det kan gjøre like stor 
skade i en ulykke å kjøre i en rundball som å 
kjøre i en bergvegg.

De store rundballene og annet som 
plasseres for nærme vegen hindrer også 
sikten. Ofte plasseres de nærme av- 
kjørsler og gjør det vanskelig for de som 
skal kjøre ut på vegen. 

Når rundballer er så nærme vegen, er de i 
vegen for kantklippen. Høyt ugress gir også 
dårlig sikt. Vilt kan også gjemme seg blant 
rundballene og være vanskelige å få øye på 
før de løper ut i vegbanen.

Det er også forbudt å parkere innenfor sik-
kerhetssonen ved avkjørsler og kryss, fordi 
det hemmer sikten. Vi opplever at folk park-
erer biler, tilhengere etc. for enten perma- 
nent lagring/parkering eller til bruk som 
reklamebannere. Dette er altså forbudt når 
det hemmer sikten.

All stans på offentlig veg må være i over- 
enstemmelse med trafikkreglenes §17. 

Godkjent arbeidsvarslingsplan er et krav. 
Det er derfor en fordel å lagre rundbal-
lene så langt unna vegen, at det ikke er 
nødvendig å stå på vegen, mens man 
laster rundballene over på en henger. Det 
er ikke lovlig å kjøre langs offentlig veg  
med pallegafler, ballespyd m.m. på front- 
lasteapparatet på traktoren. Skal man frakte 
rundballer, potetkasser o.l. langs offentlig 
veg, skal disse lastes på tilhenger og sikres 
forsvarlig.
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Tabell som viser sikkerhetsavstand fra vegens kantlinje (hvitstripa):

Fartsgrense (km/t)
ÅDT 50 og lavere 60 70 og 80 90 og høyere
0 - 1500 2,5 m 3 m 5 m 6 m
1500 - 4000 3 m 4 m 6 m 7 m
4000 - 12000 4 m 5 m 7 m 8 m
>12000 5 m 6 m 8 m 10 m

Er du i tvil om noe 
i forbindelse med 
lagring av rundballer, 
ta kontakt med:

Statens vegvesen i ditt fylke på   
tlf: 02030 eller  
firmapost@vegvesen.no


