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Mål

1. Hva er hjertesone
2. Hvorfor egne skilt

3. Hvordan bruke skiltene



Bystyret i Bergen gjorde følgende vedtak 19. oktober 2016:

1. Alle skoler i Bergen skal innen utgangen av bystyreperioden ha en egen 
trafikksikringsplan med risikovurdering og tiltaksplan. 

2. Alle skoler i Bergen skal innen utgangen av bystyreperioden opprette en "hjertesone" 
rundt skolen, hvor det ikke er tillatt å sette av eller hente elever som blir kjørt til 
skolen. Dersom barn likevel kjøres, må stopp- og hentested skje på markerte steder 
utenfor denne sonen. 

3. Skolene skal være pådriver for at flest mulig går og sykler til skolen.
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• Vedtaket kan realiseres på ulike måter, men enkelt sagt er det to 
hovedtilnærminger:

1. Fokus på ulike former for reguleringer av biltrafikk; 
a) enten restriksjoner (forbud ved skilting, omlegging av kjøremønster, fysiske sperringer…)

b) eller tilrettelegging (parkeringsplasser, «kiss & ride») for biler utenfor hjertesonen

2. Fokus på å endre holdninger og adferd gjennom samarbeid mellom skole og hjem, 
styrke kunnskap og bevissthet om og legge best mulig til rette for at flest mulig skal 
gå og sykle, finne løsninger som er gjennomførbare i gjeldende trafikkmiljø rundt 
skolene.



Holdningsendring

FOTO: TrifonenkoIvan / Shutterstock 



Skiltene

Størrelse
60cm x 80cm

Ensidig

Ikke reflekterende



Veglova
• § 33.

Reklameskilt eller liknande innretning må ikkje utan løyve plasserast ved offentleg veg 

eller plasserast slik at dei er retta mot vegtrafikken eller er synleg for dei vegfarande

Løyve kan gjevast inntil vidare eller for ei avgrensa tid dersom vegstyremakta finn 
at reklameskiltet eller innretninga ikkje vil vere trafikkfarleg. 
Som trafikkfarleg reklame reknar ein innretning: 

• som kan takast for trafikksignal, vegskilt eller vegmerking,  

• hindre den frie sikta langs vegen, 

• som kan trekkje dei vegfarande si merksemd vekk frå vegen eller trafikken.



Plan- og bygningsloven

• § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

• bokstav i: plassering av skilt- og reklameinnretninger

• § 20-2. Søknadsplikt

• Tiltak som nevnt i § 20-1, kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt 
kommunen og den deretter har gitt tillatelse, 

(med mindre unntak følger av §§ 20-5, 20-6, 20-7 eller 20-8.)



• § 30-3 - Skilt- og reklameinnretninger

• Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i 
forhold til omgivelsene eller for trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i kommunen.

• Tillatelse til skilt- og reklameinnretning kan gis permanent, for et bestemt tidsrom eller 
inntil videre.

• Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om materielle krav til skilt- og 
reklameinnretninger.

Plan- og bygningsloven



Så hvilken lov gjelder?

• Veglova?
• Plan- og bygningsloven?

«Bestemmelser i de nevnte lover og vedtekter vil gjelde kumulativt»
PBL kommentarutg.



• En beskrivelse av skiltet; størrelse, montering og material
• Et kart/basiskart som viser hvor på tomten skiltet skal plasseres. På dette kartet må påskrives avstander fra 

skiltets plassering til nabogrenser og vei, eventuelt vann- og avløpsledninger.
• Fasadetegning/bilde av skiltet montert på bygg/mur eller plassert i park, gatetun osv.
• Eiendommens gårds- og bruksnummer.
• Skiltsøknader krever ansvarlig foretak for både SØK, PRO og UTF. Det må vedlegges ansvarserklæring fra 

foretak som tar på seg ansvaret for alle disse områdene (prosjektering, utførelse samt ansvarlig søker) 
sammen med en gjennomføringsplan. 

• En skiltsøknad har 3 ukers frist. Om søknaden krever dispensasjon eller uttalelse vil den få en tidsfrist på 12 
uker.

• Bygningsmyndighetene undersøker gjeldende planer for å finne arealformålet hvor skiltet skal plasseres. 
Samt om den omfattes av relevante hensynssoner.

• Det må opplyses hvordan og hvor skiltet skal monteres
• om skiltets plassering er på et område markert som Bygrunn kan dette kreve samtykke fra Riksantikvaren. 
• om skiltet monteres på verneverdig fasade må det innhentes uttalelse fra Byantikvaren. 
• skal skiltet plasseres på fortau eller park må Bymiljøetaten uttale seg om plasseringen.

• Er skiltet plassert nærmer vei enn gjeldende plan tillater må det innhentes nødvendig uttale/samtykke fra 
riktig myndighet eller faginstans. 

• Strider søknaden mot enten plan- og bygningsloven, vegloven eller kulturminneloven krever tiltaket 
dispensasjon. 

• Krever søknaden en uttalelse fra andre faginstanser eller myndigheter vil vi sende den på høring. 



Skilt 590 - Trafikksikkerhetsinformasjon

Skiltforskriften § 12a 

Alminnelige bestemmelser om skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

1. Skiltet viser budskap knyttet til trafikksikkerhet 
2. Skiltet har ikke underskilt.
3. Utforming og bruk skal godkjennes av direktoratet, jf. § 29



Skilt 590 - Trafikksikkerhetsinformasjon
Avslaget begrunnes med:

Offentlige trafikkskilt skal ha grundige vurderinger, og de ulike skolene må søke om slike skilt. 
De ser derfor ikke noen forenkling i at skiltet blir et offentlig trafikkskilt. 

For å få lik skilting i hele landet bør det være tilstrekkelig med noen føringer for utforming fra 
prosjektet. 

Skilt 590 skal ha atferdsrettet budskap, bruken skal være begrenset gjennom året, og 
nasjonale kampanjer skal prioriteres.

Synliggjøring og markedsføring av hjertesone bør gjøres på andre og
enklere måter enn trafikkskilt. Eksempler kan være brosjyrer og annonsering i sosiale media





§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

• «Frittliggende bygning» paragrafen

• Inneholder en generell klausul:

• Bokstav g):
• «andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten»



Vedtak fra byggesak:
Det gis tillatelse til:
Oppføring av hjertesone- og droppsoneskilt 
for Bergen kommunes barneskoler langs
offentlig veiareal.

Vilkår for tillatelsen:
• Bygningsmyndighetene forutsetter at Bymiljøetaten og Statens vegvesen har godkjent 

hver av skolenes skiltplan iht. vanlige prosedyre ved skilting rundt skoler.
• Skoler som omfattes av hensynssonen ‘Båndlagt etter kulturminneloven – Middelalder 

bygrunn’ og skal grave i grunnen, krever samtykke fra Riksantikvaren.
• Skoler som omfattes av aktsomhetsområder for forurensing og skal grave i grunnen, må 

levere massene til godkjent mottak.



• Vegloven § 33 sier ingenting om kriterier for å gi løyve, 
foruten de få momentene om trafikkfarlig reklame som 
nevnes i andre ledd

• Til vurdering av dette har Statens vegvesen laget V323 
Reklame og trafikkfare 

«Veiledning for behandling av reklame langs offentlig veg etter vegloven 

§ 33 – Reklameparagrafen». 





På offentlig veg utarbeides skiltplan som sendes til 
uttale hos politiet, og deretter til Statens vegvesen for 
vedtak. 

På privat veg/grunn er det ikke krav til løyve eller 
tillatelse fra bygningsmyndighet. 









Spørsmål?
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