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Forord
Bergen kommune og Statens vegvesen Region
Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for
plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.
Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn
som driftes og vedlikeholdes av Bergen Kommune
og Statens vegvesen i Bergen distrikt.
For å plassere ut slike innretninger må det søkes
om tillatelse.
Disse reglene er ment som veiledning for eier av
container, lift, kranbil og stillas mv. ved bruk av
offentlig veg- og gategrunn. Reglene inneholder
derfor ikke alle detaljer som kan ha betydning i
hver enkelt sak.
Vegholder har myndighet til å utøve sanksjoner og
stille krav ved brudd på regelverket, med hjemmel
i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
Enkeltvedtak som gjøres etter disse
bestemmelsene kan påklages.
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Regler for bruk av offentlig veg- og
gategrunn ved plassering av container, lift,
kranbil og stillas mv.
Reglene er utarbeidet i samarbeid mellom Bergen kommune
og Statens vegvesen Region vest, Bergen distrikt
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1. Hjemmel
Bergen kommune og Statens Vegvesen Region vest Bergen distrikt har vedtatt
regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene er utarbeidet
med hjemmel Vegloven § 57, 2 ledd og i egenskap av å være vegholder på henholdsvis kommunale-, europa - riks- og fylkesveger.
Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn som driftes og vedlikeholdes av
Bergen kommune og Statens vegvesen Region vest, Bergen distrikt.
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2. F
ormål
Formål
Reglene har følgende formål :
·
Trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående, syklende og kjørende.
·
Sikre at det ikke oppstår unødig ulempe for brukere av og naboer til offentlig
veg- og gategrunn.
·
Fremkommelighet for utrykningskjøretøy og at rømningsveger ikke blir blok
kert.
·
Brannforebyggende tiltak.
·
Hindre forsøpling og skade.
·
En forsvarlig trafikkavvikling.

3. Tillatelse
Det må søkes om tillatelse før offentlig veg- og gategrunn tas i bruk.
Offentlig veg- og gategrunn tillates ikke tatt i bruk, der privat grunn kan dekke
behovet.
Det gis normalt ikke tillatelse til plassering av utstyr på veg- og gategrunn med
fartsgrense høyere enn 50 km/t.
Container og lignende kan tillates plassert på offentlig veg med fartsgrense 50 km/t
eller lavere hvis trafikken er så lav at dette ikke medfører trafikkhindringer og det
ellers ikke er spesielle faremomenter.
Før tiltaket settes i verk er søker selv ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser
fra andre offentlige myndigheter.

4. Søknad
For kommunale veger skal søknaden rettes til
Bergen kommune Samferdselsetaten
Neumannsgt. 1
PB 7700
5020 BERGEN
evt faks: 55 56 93 60
For europa-, riks- og fylkesveger skal søknaden rettes til
Statens vegvesen Region vest Bergen distrikt.
Adr Postboks 3645
Fyllingsdalen
5845 Bergen
evt faks: 55 16 87 15
Eget skjema skal benyttes ved alle søknader. Det skal vedlegges målsatt kart/plan
som viser plassering av container, lift, kranbil og/eller stillas mv – se pkt. 13 vedr.
illustrasjoner.
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Søknaden skal inneholde varslingsplan som viser at plasseringen er i henhold til
reglene. Plasseringen skal ikke føre til:
·
Sperring, vesentlig innsnevring av eller trafikkhindring i viktige trafikkårer.
·
At passasje i/fra rømningsvei stenges eller hindres.
·
At adkomst for brannvesenets utrykningskjøretøy blokkeres eller hindres;
minimum fri bredde skal være 3 meter.
·
At kumlokk med brannventiler for uttak av slokkevann eller stoppeventiler
blokkeres eller hindres.
·
At bruk av brannhydrant eller brannventil blokkeres eller hindres.
·
Hindring av snøbrøyting.
·
Konflikt med eksisterende skilting.
·
Bruk av fortau, dersom det er mulig å plassere innretningen utenfor fortauet.
Illustrasjonene – pkt. 13 - angir minimum fri kjørebane/passasje.
Søknad som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert.

5. V
ilkår – generelle
Vilkår
I tillatelsen kan det settes vilkår som er hensiktsmessige for å sikre at reglenes
formål blir oppfylt. Vegmyndigheten kan sette begrensninger for bruk av offentlig
veg- og gategrunn både når det gjelder areal og tid.
Container, lift, kranbil og stillas mv skal være synlig merket med eiers navn, adresse og telefonnummer.

6. Særlig om container
·
·
·
·
·
·

Container skal være av stål eller annet ubrennbart materiale.
Container skal ha lokk med lukkeanordning.
Alle containere skal være forsvarlig lukket/sikret når de ikke er kontinuerlig i
bruk, slik at ingen andre kan benytte dem.
Direkte utkast til container fra etasje over , må skje gjennom rør eller lignende
som er solid opphengt og understøttet.
Bruk av container må ikke medføre støvplage.
Container skal fjernes når den er fylt opp eller når den ikke er i stadig bruk.

7. Særlig om stillas
Stillas skal være oppsatt etter forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak gitt av
Direktoratet for Arbeidstilsynet. Det skal i søknaden oppgis ansvarshavende.
Se illustrasjon i pkt. 13.
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8. Ansvar
Eier av container, lift, kranbil og stillas m.v. er ansvarlig for at disse reglene blir
fulgt.
Eier av container, lift, kranbil og stillas m.v. er ansvarlig for skade/forsøpling som
oppstår som følge av plassering og bruk av ovennevnte.

9. Reklame
Det er ikke tillatt med reklame på container, lift, kranbil, stillas m.v. uten etter
særskilt tillatelse.

10. Reaksjoner
Container, lift, kranbil og stillas m.v. som er utplasert uten tillatelse eller i strid
med tillatelse, kan fjernes på eiers regning uten varsel.

11. Gebyr – leie på k
ommunal veg- og gategrunn
kommunal
Det kan kreves leie for bruk av kommunal veg- og gategrunn.
Ved bruk av parkeringsplass gjelder egne regler. Eier av utstyret er ansvarlig for
betaling av kravet.

12. Klage
Enkeltvedtak som gjøres etter disse bestemmelser kan påklages. For kommunale
veger er klagenemnda klageinstans. For fylkesveger er fylkekommunen klageinstans. For europa - og riksveger er Vegdirektoratet klageinstans.
Eventuell klage skal sendes henholdsvis Bergen kommune, Samferdselsetaten, for
kommunale veger og Statens Vegvesen Region vest for europa-, riks- og fylkesveger.
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Tillatelse til
plassering av utstyr
på veg - og gategrunn
med fartsgrense
høyere enn 50 km/t
gis normalt ikke
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13. Illustrasjoner av plassering
Container – lift - kranbil
Som hovedregel skal disse plasseres utenfor fortau.
De skal ikke hindre nødvendig sikt i veg – eller gatekryss eller ved fotgjengeroverganger. Videre skal de være konstruert eller skjermet slik at sikkerheten for trafikanter ivaretas.
Ved plassering av container / lift / kranbil skal fotgjengere sikres ved egen trygg
passasje.

Min. 5m

Ved plassering av container / lift / kranbil i smale gater og smau, hvor de vanlige
krav kan være vanskelig å oppfylle, må plassering taes opp til spesiell behandling.
Det må også her tas tilstrekkelig hensyn til trafikksikkerhet og til fremkommelighet for utrykningskjøretøy.

Eksempel på skisse
for utarbeidelse for
plassering av
container / lift /
kranbil og stillas
på offentlig veg og gategrunn ved
fartsgrense 50 km/t
eller lavere
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Min. 5m

Bygning

Kjørebane

Spesielt om veger med fartsgrense på
50 km/t eller høyere
Slike tillatelser kan kun unntaksvis tillates.
På slike veger skal alt utstyr plasseres i henhold til håndbok
051, arbeidsvarsling.
Alle trafikkantgrupper skal sikres
Trafikanter skal sikres mot nedfall og utstikkende konstruksjoner.
Gangtunnel skal brukes langs sterkt trafikkerte gater når det ikke er gangpassasje
på fortau utenom stillaset, eller ved fare for nedfall.
Gangtunnelen skal være innvendig belyst. Renhold av gangtunnel er eiers ansvar.
Gangtunneler skal ha sklisikker bunn og rampe. Det skal ikke
være avstand mellom container / rampe. Høydedifferansen mellom gangtunnel
eller lignende og fortau skal utjevnes ved bruk av rampekonstruksjon med helning
1:12.
Utstikkende hjørne/endestolpe skal være utstyrt med reflekterende markeringer,
skilt 906 hindermarkering. Refleksplaten skal være 50 cm høy og 10 cm bred, med
skråstripene pekende ned mot den siden trafikken skal passere og skal dekke endestolpe. Reflekskvaliteten skal være god.

Gangtunnel

2
Fortau Rampe 1:1

9

Krav ved plassering av container på fortau
Plassering på fortau tillates bare når annen plassering er umulig å få til på forsvarlig måte, for eksempel når privat grunn ikke er tilgjengelig eller når plassering i
kjørebane medfører stengning eller hindring av trafikken. Plassering på fortau skal
ikke i noe tilfelle medføre fare for ferdselen på stedet.

Fortau

Fortau

Avskjerming,
f.eks anleggsgjerde eller
tilsvarende

Min.
1,4m

Bygning

Min.
1,4m

Bygning

Utbygget
fortau

Solid rekkverk,
f.eks betongelement med
refleks

Alt utstyr som står på eller inntil steder med gang – og sykkeltrafikk skal alltid
sikres m/hensyn til blinde og svaksynte, og skal ikke hindre passering for bevegelseshemmede m.v.
Containere og lignende kan tillates plassert på offentlig veg med fartsgrense 50
km/t eller lavere hvis trafikken er så lav at dette ikke medfører trafikkhindringer og
det ellers ikke er spesielle faremomenter.
Containere skal være påført eiers navn og telefonnummer. De skal videre være
utstyrt med reflekterende markeringer plassert på alle hjørner, skilt 906 hindermarkering. Refleksplaten skal være 50 cm høy og 10 cm bred, med skråstripene pekende ned mot den siden trafikken skal passere. Reflekskvaliteten skal være god.
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Stillas
Sikkerheten for trafikanter på fortau / gate skal ivaretas.
Det må være minst være 1,4 meter fortausbredde igjen.
Utstikkende hjørner på fortau skal sikres med avskjerming.
(for eksempel sperrebukk)
Plassering av stillas i smale gater og smau må behandles spesielt. Det må tas tilstrekkelig hensyn til fremkommelighet for utrykningskjøretøy.
Ved montering og demontering av stillas skal godkjent varslingsplan følges.

Stillas

Fortau

Min.
1,4m

Avskjerming
fortau

Kjørebane

Bygning
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Søknad for kommunale veger:
Bergen Kommune
Samferdselsetaten
Neumannsgt. 1
PB 7700
5020 Bergen
evt. Fax 55 56 62 00

Søknad for europa, riks- og fylkesveger:
Statens vegvesen Region vest
Bergen distrikt
Postboks 3645
Fyllingsdalen
4845 Bergen
evt. Fax 55 16 87 15

Tlf. 55 56 62 00

Tlf. 81 54 40 10

