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Høring - forslag om å innta symbol for LPG og CNG stasjoner i 
skiltforskriften 
  
Med samtykke av Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet på høring forslag om å 
innta symbol for henholdsvis LPG og CNG stasjoner i skiltforskriften.  
 
LPG er den engelske forkortelsen for ”Liquefied Petroleum Gas”, mens CNG står for 
”Compressed Natural Gas”.  
 
Bakgrunnen for forslaget  
Vegdirektoratet mener det er viktig for de vegfarende å få opplyst hvor det finnes anlegg for 
påfylling av ulike typer gass til kjøretøy. Vi viser til at denne typen drivstoff blir mer og mer 
vanlig.  
 
På denne bakgrunn foreslår vi at det inntas symboler i skiltforskriften som viser anlegg som 
tilbyr ulike typer gass til kjøretøy, og hvor type gass vil framgå av forkortelsen angitt på 
skiltet. Aktuelle drivstofftyper er LPG (Liquefied Petroleum Gas) og CNG (Compressed 
Natural Gas).  
 
Når det gjelder forholdet til Wienkonvensjonen, kan vi opplyse at de aktuelle symbolene ble 
vedtatt som en rekommendasjon i september 2005. Vi kan ellers nevne at skiltsymboler for 
anlegg som tilbyr ulike typer av kjøretøygass er tatt inn i den svenske 
vägmärkesförordningen.  
 
I forbindelse med forslaget om å innta symboler for LPG og CNG i forskriften, foreslår vi 
også at det gjøres en liten endring av symbol 610, dvs. at pumpa tegnes inn på venstre side av 
symbolet. Dette for å få likest mulig utforming av symbol 610 og de to nye symbolene, en 
utforming som for øvrig er i overensstemmelse med Wienkonvensjonen. Vi foreslår videre at 
man bør endre benevnelsen på skilt 610 ”Bensinstasjon” til ”Drivstoff”, slik at dette skal 
kunne dekke flere drivstofftyper (eksempelvis der det selges både bensin, diesel og ulike typer 
gass).  
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Forslag til endring i skiltforskriften 
Vi foreslår at følgende symboler og tekst tas inn i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om 
offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) 
kapittel 7 Serviceskilt, § 14:  
 
610 Drivstoff 
 

                                    
610.1 Drivstoff                       610.2 Drivstoff - LPG                610.3 Drivstoff - CNG 
 
 
Endringer i skiltnormalen (Håndbok 050) 
Vegdirektoratet vil fastsette nærmere bestemmelser og retningslinjer (skiltnormaler) om 
anvendelse av symbol for LPG og CNG.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
De forslåtte endringene vil gjøre det enklere å skilte til stasjoner som tilbyr kun LPG og/eller 
CNG. Utover dette vil forslagene ikke medføre særlig økonomiske eller administrative 
konsekvenser.  
 
Høringsfrist 
Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget er oss i hende innen 12. desember 2008. 
Høringsinnspill kan sendes elektronisk til kjersti.bakken@vegvesen.no.  
 
Dersom noen av høringsinstansene oppdager at vi har uteglemt noen de mener burde stått på 
høringslisten, er vi takknemlig for å bli gjort oppmerksom på dette. 
 
Trafikksikkerhetsseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Finn Harald Amundsen 
seksjonsleder 
 Kjersti Bakken 
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