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bakgrunnsfarge.
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Skiltmyndighet og arbeidsvarsling

• Det er fire stykker som saksbehandler søknader

• Delt i fire områder; øst, vest, nord og sentrum 

• Fatter opp mot 10000 arbeidsvarslingsvedtak i året

• En dedikert kontrollingeniør 

• Politiske føringer; få flere til å sykle 

• Alltid høy aktivitet med byggeplasser 

og gravearbeid på veinettet 

• N301, veileder for arbeidsvarsling, 

sykkel og gange, samt Graveinstruksen 

for Oslo kommune 
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Veileder for arbeidsvarsling, sykkel og gange 

• Redusere antall stengninger for fotgjengere og 

syklister 

• Bedre trafikksikkerhet, tilgjengelighet og 

fremkommelighet for myke trafikanter 

• Sørge for at konsekvens av planlagte tiltak og 

reguleringer blir vurdert 

• At det etableres optimale løsninger innenfor 

tilgjengelig veiareal 

• Å minimere konsekvenser av veiarbeid og 

byggeplasser for alle trafikantgrupper 

• Økt forståelse blant publikum for nødvendigheten 

av å gjennomføre trafikkreguleringer. 
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Universell utforming 
• Til vanlig 2,5 meter bredde 
• Minimum 1,5 meter 
• Veileder sier minimum 2,0 meter
• Fremkommelighet for myke trafikanter er viktig, men 

også hensynet til drift   
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Utfordringer

• Skilt flyttes på eller blir vridd 

• Skilt ryddes ikke alltid opp

• Vedtakene gir som rom for tolkning – entreprenørene 

utnytter dette 

• Manglende ressurser til kontroll og oppfølging

• Mange vedtak per år og mange «små» og kortvarige 

arbeider hvor ting glipper

• Manglende kompetanse i egen organisasjon og hos 

entreprenør

• Manglende skiltrespekt 

• Plassmangel 
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Takk for meg! 

Spørsmål? 


