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N300 - Nye bestemmelser for skilt 727.3R «Riksgrenseskilt»
Bakgrunn
Den 4. mai 2021 vedtok Stortinget nye offisielle navn på Norge på samisk og kvensk.
Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba deretter
Vegdirektoratet følge opp stortingsvedtaket gjennom å gjøre nødvendige endringer i N300
(Trafikkskilt). Dette for å sørge for korrekt bruk av de vedtatte navneformene på
riksgrenseskilt.
De nye normalbestemmelsene for skilt 727.3R «Riksgrenseskilt» er blitt til i nær dialog med
Sametinget og Språkrådet.
Vi påpeker at Vegdirektoratet, etter de endringene som nå gjøres i normalene, ikke lenger
skal godkjenne bruk av 727.3R «Riksgrenseskilt».
Sametinget har opplyst at de kan hjelpe til med å kvalitetssikre skilt. De kan kontaktes på
følgende adresse: samediggi@samediggi.no
Det formelle ligger nå til rette for at det kan skiltes med de aktuelle navneformene på
riksgrensen.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00
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9815 Vadsø
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Nye normalbestemmelser
Vegdirektoratet har vedtatt følgende nye normalbestemmelser for skilt 727.3R som erstatter
det som står om skiltet i N300 Del 4A og 4B:

Skilt 727.3 «Administrativ grense» kan anvendes for å vise administrativ grense:
- 727.3R Riksgrenseskilt
- 727.3F Fylkesgrenseskilt
- 727.3K Kommunegrenseskilt
Ved riksgrense skal fylkes- og kommunegrenseskilt plasseres minst 50 m etter
grensemerkingen eller riksgrenseskiltet. Ved riksgrense og fylkesgrense skal
fylkesgrenseskilt og kommunegrenseskilt plasseres sammen, med fylkesgrenseskiltet
øverst. Ved fylkesgrense hvor det er oppsatt grensestein, må skiltene settes opp på
motsatt side av vegen i forhold til grensesteinen (tosidig skilt), eller minst 50 m etter
grensesteinen.
Skilt 727.3R gjengir riksvåpenet og har fast utforming.
På grenseoverganger fra og med fv. 218 og nordover skal navneform på bokmål,
nynorsk, samisk og/eller kvensk brukes, på øvrige grenseoverganger skal navneform
på bokmål og nynorsk brukes.
Navneformer på samisk og kvensk skal brukes som følger:
- Grenseoverganger i Troms og Finnmark fylke skiltes på kvensk (Norja) og
nordsamisk (Norga)
- Grenseovergangen E10 skiltes på nordsamisk (Norga)
- Grenseovergangen rv. 77 skiltes på lulesamisk (Vuodna)
- Grenseoverganger fra og med E12 og til og med fv. 218 skiltes på sørsamisk
(Nöörje)
Rekkefølgen på navn som brukes på riksgrenseskilt skal følge bestemmelsene i
stedsnavnforskriften § 7 tredje ledd - Forskrift om stadnamn - - Lovdata
Riksvåpenet skal utformes i overensstemmelse med det offisielt fastsatte riksvåpen
og ha sine riktige farger. Skiltet har fast utforming i tre størrelser og kan benyttes
med følgende teksthøyder:
Størrelse MS med teksthøyde H = 175 mm
Størrelse SS med teksthøyde H = 280 mm
Detaljutformingen av skilt 727.3R er vist i figur 1
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Figur 1 Utforming av skilt 727.3R

Figur 2 Noen eksempler på skilt 727.3R
Bestemmelsene erstatter det som står i N300 Del 4A og 4B (begge 2012) og gjelder inntil
disse delene er digitalisert.

Vegdirektoratet
Med hilsen

Marit Brandtsegg
direktør

Randi Harnes
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