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NA-rundskriv 2017/08 Endrede bestemmelser i håndbok N303
Trafikksignalanlegg
Det er vedtatt følgende endringer i håndbok N303 Trafikksignalanlegg:


N303 Kapittel 7.2.1 Signal 1090 – kjørefeltsignal.
Tillegg til tekst om «Anvendelse og utforming»; «Det kan vises to gule piler over et kjørefelt
som samtidig peker mot feltene henholdsvis til høyre og venstre for signalet.»



N303 Kapittel 7.5.1 Midlertidige trafikkomlegginger.
Det åpnes opp for å vise bestemte skiltsymbol i signalene når signalene ikke er i bruk. (Eks.:
felt med forbud for lastebil, kollektivfelt.)
Dagens tekst; «Signalene skal i hvilestilling ikke vise noe symbol. Ved igangsetting av en
trafikkomlegging skal samtlige signaler i det første signaltverrsnittet som er involvert i
omleggingen vise grønn nedadrettet pil for den aktuelle kjøreretningen.», erstattes med ny
tekst; «Over kjørefelt med forbud for lastebil og trekkvogn kan kjørefeltsignalene vise skilt
306.5 i hvilestilling, og over kjørefelt reservert for ulike trafikantgrupper kan signalene vise
skilt nr. 506, 507, 508.1, 508.2, 509, 510.1, 510.2 eller 511 i hvilestilling. Det tillates å vise
skiltene som nevnt over samtidig med kjørefeltsignal over ulike kjørefelt i samme snitt.
Skiltene skal være i størrelse MS. For øvrig skal kjørefeltsignalene ikke vise annet symbol i
hvilestilling.
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Ved igangsetting av en trafikkregulering som innebærer stenging av kjørefelt, skal aktuelle
signaler alltid vise trafikantene gul skråpil før de viser rødt kryss. Tilsvarende skal det alltid
vises gule skråpiler først på strekning som er regulert med aktive kjørefeltsignal. Ved starten
av nytt kjørefelt kan det vises rødt kryss i første signal over dette kjørefeltet.»



N303 Kapittel 9.3 Signalplassering - Rødt stoppblinksignal.
Det åpnes opp for bruk av signal 1094 Rødt stoppblinksignal på bommer som stenger for
trafikk.
Tillegg til tekst om «Signalplassering»; Der rødt stoppblinksignal er kombinert med
stengebom, kan bommen utstyres med røde blinksignal.

Endringene trer i kraft umiddelbart.

