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NA-RUNDSKRIV NR. 03/4
Retningslinjer for kampanjeskilting
Vegdirektoratet har den 7. februar 2003 fastsatt retningslinjer for kampanjeskilting.
Retningslinjene følger som vedlegg til dette rundskrivet.
Kampanjer er i vår etat i større og større grad tatt i bruk som et virkemiddel for å oppnå et
forbedret resultat på gitte områder. Særlig er dette tatt i bruk innenfor trafikksikkerhetsområdet. De siste årene er det kjørt nasjonale kampanjer innenfor områdene fart, bilbelte,
sykkel og skoleveg.
I løpet av disse årene har det vokst seg fram et behov for å definere hvilke regler som gjelder
for oppsetting av kampanjeskilt. Dette gjelder både tekniske krav samt krav til plassering,
utforming, innhold og budskap. I tillegg tar retningslinjene for seg hvordan slike skilt formelt
skal behandles, hvor slike skilt skal anvendes samt hvilke godkjenningsregler som gjelder.
Det understrekes at disse retningslinjene ikke omhandler hvordan kampanjer skal organiseres
og hvilke virkemidler som skal brukes. Dette er retningslinjer for kampanjeskilt, og gir
retningslinjer for hvordan riktig skilting skal utføres etter at kampanjeansvarlig har bestemt at
skilt skal brukes som virkemiddel.
Retningslinjene er utarbeidet i løpet av 2002 av en tverrfaglig gruppe bestående av personer i
Vegdirektoratet og Statens vegvesen Buskerud.
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Vi vil med dette be regionene følge opp disse retningslinjene ut mot distriktene, og i første
omgang sørge for en god distribusjon.
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