
 

 

Høringsnotat - forslag til endringer i skiltforskriften 

 

Høringen omfatter forslag om et nytt fareskilt for militær aktivitet, nytt skiltsymbol for 

merket sykkelløype, nytt symbol for kjøpesenter, samt ny vegoppmerking (tekst) for 

tungtrafikkfelt.  

Da høringen omfatter ulike endringsforslag, blir de enkelte forslagene omtalt i egne punkter 

under. 

 

Nytt fareskilt for militær aktivitet 

Det har i noen år vært etterlyst bedre og tydeligere skilting av militær aktivitet som foregår 

på og langs offentlig veg, bl.a. i forbindelse med øvelser. Vegvesenet og Forsvaret har 

diskutert hvordan dette kunne skiltes på en bedre og tydeligere måte, og kommet fram til at 

det bl.a. burde utarbeides et eget fareskilt for militær aktivitet.     

      

Vegdirektoratet ga, med hjemmel i skiltforskriften § 46, tillatelse til å ta dette skiltet i bruk i 

forbindelse med den store NATO-øvelsen «Trident Juncture 2018», dvs. før dette var formelt 

inntatt i skiltforskriften.  

 

Skiltet foreslås nå inntatt i skiltforskriften kapittel 2 «Fareskilt» § 4 som nytt skilt nr. 151:  

 

 

151 Militær aktivitet 

 

Symbol for merket sykkelløype 

Vegdirektoratet har mottatt innspill om at det er behov for et skiltsymbol som kan brukes til 

å vise til utgangspunkt for merkede sykkelløyper. Det vil si et skiltsymbol som kan brukes 

for å skilte fra offentlig veg til f.eks. parkeringsplass som er utgangspunkt for løypa. Det 

vises her til at skiltforskriften har skiltsymboler som kan brukes til å skilte til utgangspunkt 

for merket tursti og utgangspunkt for merket skiløype, og at det også er behov for å kunne 

vise til merket sykkelløype. 

Et symbol for sykkelløype foreslås inntatt i skiltforskriften kapittel 7 «Serviceskilt» § 14 B 

under Aktiviteter, friluftsliv m.m. som nytt skilt nr. 650.22:  



 

 

 

Sykkelløype 650.22  

 

Nytt skiltsymbol for kjøpesenter 

Samferdselsdepartementet har, bl.a. med bakgrunn i innspill fra en bransjeforening, kommet 

til at det bør innføres et eget symbol som viser til kjøpesenter/handelsområde lik det som 

benyttes i Sverige. I Sverige brukes et handlevogn-symbol for å vise til slike steder.  

 

Per i dag omfatter skiltsymbol 790.15 «Næringsområde» både industri, lager, kontor- og 

forretningsvirksomhet. Det vil si at også kjøpesenter/handelsområde er omfattet av dette 

symbolet. Vi har en videre definisjon av symbol 790.15 «Næringsområde» enn i våre 

naboland Sverige og Danmark.  

Bakgrunnen for ønsket om et nytt skiltsymbol for kjøpesenter/handelsområde, er at det 

antas at et slikt symbol på en bedre måte enn dagnes symbol 790.15, vil indikere hva slags 

virksomhet det er snakk om.  

Til informasjon så benyttes følgende skiltsymboler i Sverige:  

 

Vi mener det er mest hensiktsmessig at det nye skiltsymbolet får betegnelsen kjøpesenter. 

Videre at vi beholder betegnelsen næringsområde for symbol 790.15 i skiltforskriften, men 

at anvendelsesområdet angis på en annen og snevrere måte i håndbok N300 (Trafikkskilt).   

 

På denne bakgrunn foreslår vi å innta følgende nye symbol i kapittel 8 «Vegvisningsskilt» § 

16 C Vegvisningssymboler som nytt symbol nr. 790.16: 

 

 

790.16 Kjøpesenter  

 



 

 

Vegoppmerking (tekst) for tungtrafikkfelt  

Skilt 506 «Tungtrafikkfelt» kom inn i skiltforskriften i 2014, og er foreløpig kun tatt i bruk 

noen få steder. For å tydeliggjøre denne spesielle feltreguleringen for trafikantene, foreslår 

vi nå å innta en ny tekst i forskriften som kan brukes til å merke opp slike felt. Vi viser her til 

at skiltforskriften har egne tekster som kan brukes for å markere felt for f.eks. «BUSS», 

«TAXI» og «2+». Det foreslås at samme tekst som brukes på skiltet for tungtrafikkfelt også 

brukes på vegoppmerkingen, dvs. «7,5 t» (eksempel).  

På denne bakgrunn foreslår vi å innta følgende nye tekst i kapittel 11 «Vegoppmerking» § 22 

C Symboler og tekst: 

 

1053 Tungtrafikkfelt  

Vi foreslår videre å endre § 22 A nr. 1008 slik at tungtrafikkfelt eksplisitt nevnes i 

skiltforskriften slik som bl.a. kollektivfelt og sambruksfelt.  

§ 22 A oppmerking 1008 foreslås endret til å lyde (endring angitt i uthevet skrift): 

1008 Skillelinje 

Linjen skiller mellom vanlig kjørefelt og fartsendringsfelt, kollektivfelt, sambruksfelt, tungtrafikkfelt, 

sykkelfelt eller annet kjørefelt for spesiell bruk. 

 

Endring i normaler og håndbøker 

Forutsatt at de endringene som er foreslått blir vedtatt av Samferdselsdepartementet, vil 

Vegdirektoratet gjøre nødvendige endringer i aktuelle håndbøker (normaler). 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser av endringsforslagene 

Når det gjelder nytt symbol for kjøpesenter, vil det kunne utløse ønsker om endring eller 

utskifting av mange skilt som er satt opp rundt om i landet, med derav følgende kostnader.  

Ut over dette kan vi ikke se at endringene vil medføre økonomiske eller administrative 

konsekvenser av særlig betydning.  

 


