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Innlegget omfatter:

- Regelverk
Håndbøker 
Forvaltningsbestemmelser
Normalbestemmelser

som gjelder for utførelse av 
vegoppmerking på offentlige veger



Bruk av vegoppmerking redegjøres for:

● Håndbok N302 Vegoppmerking – Normal

● Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr – tekniske krav –
Del 6 vegoppmerking - Retningslinje

www.vegvesen.no /fagstoff/håndbøker 



NORMALKRAV

Skal Krav* (Vegdirektoratet)

Bør Krav* (Regionvegsjef) Vegdirektoratet inntil videre

Kan Anbefaling (Fagansvarlig)

* Krav som bare kan fravikes etter formell behandling av fastlagt myndighet

Normalbestemmelsene er hjemlet i vegtrafikklov/skiltforskrift og 
er bindende for vegmyndighet (kommunal, fylkeskommunale og 
statlige)



Håndbok N302

0. Forord
Gyldighet
Innhold

1.   Regelverk og administrasjon
2.   Vegoppmerkingssystemet
3.   Utforming og dimensjoner
4.   Sikt
5.   Oppmerking  på fri vegstrekning –

utenfor vegkryss
6.   Forsterket vegoppmerking
7.   Oppmerking i vegkryss
8.   Oppmerking for gående og syklende
9.   Oppmerking for kollektivtrafikk
10. Spesiell oppmerking

Bildet kan ikke v ises.
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Skiltforskriftens § 2 –
Gyldighet, virkeområde

1. Offentlige trafikkskilt, vegoppmerking og 
trafikklyssignaler er gyldig bare når de er 
plassert etter vedtak fra vedkommende 
myndighet

Forvaltningsbestemmelser
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Vedtaksmyndighet for vegoppmerking 
(skiltforskriften § 30, nr. 3)

Statens vegvesen – Riksveg, fylkesveg* 
og privat veg

Kommunen- for kommunal veg
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Vegoppmerking med selvstendig 
regulerende betydning.
For vegoppmerking som har rettsvirkning for 
trafikantene (selvstendig regulerende 
betydning) stilles det bestemte krav til vedtaket.

Annen oppmerking 
For annen oppmerking er det tilstrekkelig at 
vegoppmerkingen fremgår av godkjent 
vegoppmerkingsplan/vegoppmerkingsregister, 
NVDB e.a. 



Vegoppmerking med selvstendig 
regulerende betydning.
Langsgående oppmerking som har rettsvirkning for trafikantene:
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Sperrelinje 1004 og kombinert 
linje 1006 hvor sperrelinje inngår i 
kombinasjonen

Gule og hvite sperrelinjer

Betydningen av at linjene er 
selvstendig regulerende er at det 
ikke er krav til supplerende skilting
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Vegoppmerking med selvstendig 
regulerende betydning –forts.

1014 Sperreområder



04.11.2020

Vegoppmerking med selvstendig 
regulerende betydning –forts.

Tverrgående oppmerking som har rettsvirkning for trafikantene
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Vegoppmerking med selvstendig 
regulerende betydning –forts.

Piler i kjørefelt avgrenset av sperrelinje,
Dersom det ikke er oppsatt tilsvarende 
Skilt for påbudt kjøreretning (skilt 402

1034 Piler
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Oppsummering - forvaltning

Vegoppmerking skal planlegges og utføres nøyaktig.

Følgende generelle krav gjelder:

1. Vegoppmerking skal i prosjekteringsfasen fremgå av L-
tegninger . Viktige detaljer skal fremkomme med 
tydelighet i kryssområder og trafikkanlegg i byer og 
tettsteder.

2. Registre (NVDB) for hvordan vegnettet skal fremstå med 
angivelse av hvor de ulike linjer, symboler og tekst er 
merket opp skal etableres og holdes ājour. 

3. Det skal fattes særskilte vedtak og føres vedtaksregister 
for vegoppmerking med selvstendig regulerende 
betydning



HVA ER FORMÅLET MED VEGOPPMERKING?

Bedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling ved å:

Lede trafikken – ved å angi kjørebane, kjørefelt 
og vise vegens visuelle føring
Varsle trafikantene – om farlige eller spesielle 
forhold ved vegens geometri
Regulere trafikken –
Informere – supplere informasjon gitt bl.a. ved 
oppsatte trafikkskilt 



VEGOPPMERKINGSSYSTEMET

● Vegoppmerking består av 
– Linjer
– Symboler
– Tekst

med den farge, form og betydning som er 
angitt i forskriften



Anvendelse:

Langsgående vegoppmerking
• Skal anvendes på alle nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger*. 
• Bør* anvendes på fylkeskommunale samleveger, og anbefales på kommunale 

samleveger.
• Kan etter behov anvendes på adkomstveger, gang-/sykkelveger, 

parkeringsarealer m.m. 
• Kantlinjer kan sløyfes når kjørebanen er avgrenset av fortauskant eller annen 

kantstein dersom fartsgrensen er 50 km/t eller lavere og vegen er belyst

* Gjelder også for kommunale og fylkeskommunale gater med tilsvarende funksjon

Annen oppmerking (tverrgående, symboler og tekst) 

• Skal anvendes i de tilfeller det er stilt krav om dette i normalbestemmelsene. 
• Kan anvendes når en etter en faglig vurdering anser behov for slik 

vegoppmerking.



● Langsgående oppmerking 
– Langsgående oppmerking nyttes for å dele 

kjørebanen i kjørefelt eller for å angi 
kjørebanens ytterkant.

● Tverrgående oppmerking 
– Tverrgående oppmerking benyttes bare som 

supplement til skilt hvis ikke annet er angitt.

● Symboler og tekst 
– Symboler og tekst benyttes bare som 

supplement til skilt hvis ikke annet er angitt.
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- Langsgående oppmerking

-Tverrgående oppmerking

- Symboler og tekst

Eksempel – Vegoppmerkingssystemet



FARGEBRUK 

● Gul farge benyttes som midtoppmerking på veger 
uavhengig av fysisk skille (midtdeler, rekkverk eller 
trafikkøy) eller ikke.

● Gul farge benyttes også som venstre kantlinje på ramper 
med envegstrafikk og envegsregulerte gater når disse 
merkes. Unntak er knyttet til sykkelfelt i gater med SME

● All annen oppmerking er hvit.



VEGOPPMERKINGSSYSTEMET (Tabell 
3.1)
Langsgående linjer - eksempel

Langsgående linjer karakteriseres av
linjelengde (A), linjeåpning (B), linjebredde (C) og linjeavstand (C)



Breddekrav for oppmerking av midtlinjer

Når asfaltert bredde er ≥ 6,0 m skal midtlinje merkes



Langsgående oppmerking i kryss og avkjørsler

Vikeplikts regulert
Kryss/signalregulert

Høyreregulert 
kryss



1 –felts veg 2- felts veg* forkjørsveg

Kantlinje gjennom kryss og avkjørsler -



Regulering av kjøreretning på sykkelveg (gul farge)

Gul varsellinje:
0,75m strek/0,25 m opphold 
b= 0,10m



Kjørefelt
linje

Varsel
linje

Sperre
linje

Kombinasjonslinjer

MIDTLINJER



Valg av midtlinje - kjørefeltlinje

● Kravet til oppmerking av kjørefeltlinje er knyttet til 
fartsgrense og siktforhold langs veglinjen.

● Kjørefeltlinje anvendes kun ved fartsgrense 70, 80 og 
90 km/t

● Den frie sikt fremover i kjøreretningen må registreres 
nøyaktig, slik at den oppmerkede midtlinjen gir 
trafikantene riktig informasjon om siktforholdene



Måling av frisikt

● Nødvendig siktlengder* ved de ulike fartsgrenser

*Den frie sikten framover i kjøreretningen må måles opp nøyaktig slik at den 
oppmerkede linjen gir trafikantene korrekt informasjon om siktforholdene

Fartsgrense Minimum sikt (m) for 
oppmerking av kjørefeltlinje

70 230
80 280
90 330 



VEGOPPMERKINGSSYSTEMET 
Tverrgående oppmerking

● Tverrgående oppmerking
– Stopplinje
– Vikelinje
– Gangfelt
– Sykkelkryssing
– Sykkelkryssing inntil gangfelt
– Fartshump
– Parkeringsfelt 

Oppmerking som anvendes som supplement til skilt hvis ikke 
annet er spesielt angitt i N302



VEGOPPMERKINGSSYSTEMET 
Tverrgående oppmerking 

1020 Stopplinje
- supplement til skilt

1028 Parkeringsfelt 1024 Gangfelt

1022 Vikelinje
- supplement til skilt

1024 Gangfelt har selvstendig 
regulerende betydning

1027 Fartshump



1026 Sykkelkryssing
Skal anvendes for å markere forlengelse av 
sykkelfelt forbi vikepliktsregulert sideveg og 
gjennom signalregulerte kryss

1027 Fartshump

Gjelder også opphøyde gangfelt
Oppmerking
• Skal merkes utenfor 30-soner
• Ikke krav til merking i 30-soner



1024 Gangfelt

Dette er kanskje den mest sensitive 
trafikkreguleringen vi har når ikke 
gangfeltene er lysregulert og/eller i 
en lav fartsgrensesone, nær 
fartsdempere e.l.

I seg selv utgjør jo ikke gangfeltene 
et trafikksikkerhetstiltak, men er et 
fremkommelighetstiltak for de som 
skal krysse vegen.

Blinde og svaksyntes organisasjoner kommuniserer at 
de ikke er tilfreds med status vegmyndighetene har på 
dagens bruk og oppfølging av dette tiltaket



VEGOPPMERKINGSSYSTEMET
Symboler og tekst

● Symboler og tekst
– Piler
– Vikesymbol
– Gang- og sykkelsymbol
– Sykkelsymbol
– Parkeringssymbol
– Symbol for bevegelseshemmede
– Skinnekjøretøy
– Tekst
– Sambruksfelt (2+)
– Fartsgrensesymbol

Benyttes som supplement til skilt hvis ikke annet er angitt!



VEGOPPMERKINGSSYSTEMET 
Symboler og tekst - eksempel

1050 Tekst1042 Symbol for
bevegelseshemmede 1036 Vikesymbol

1039 Gang- og 
sykkelsymbol 1034 Piler

1052 Sambruksfelt



Eksempler forts.

1050 Tekst 
Gangfelt skal ikke føres 
over egen trikketrasé



En funksjonell vegoppmerking skal imøtekomme 
trafikantenes behov ved å være:

– synbar ved kjøring i daglys 
– synbar ved kjøring i mørke (tørr og våt vegbane)
– korrekt fargegjengivelse (gul og hvit)
– ha tilstrekkelige friksjon

– i tillegg er vibrasjon/rumling ved overkjørsel en egenskap 
som etterlyses i stadig større omfang.



Tilstandsbeskrivelser ved å angi grense-
verdier på bl.a. lystekniske krav

● Være synlig i dagslys (Luminans QD)
● Være synlig i mørke (Retrorefleksjon RL tørr)
● Være synlig i mørke ved vått vegbane (Retrorefleksjon RL våt)
● Ha riktig farge (x – y koordinater)
● Ha korrekt friksjon (SRT- verdi)
● Gi vibrasjon/støy ved overkjørsel (internt i kjøretøy ikke til omgivelser)



Nedfreste linjer 



Forsterket vegoppmerking
Linjer som gir vibrasjon/støy ved overkjørsel



Foto: Thorbjørn Thiem



VEGOPPMERKING - oppsummering

• Vegoppmerking er et relativt smalt fagområde som krever 
samspill med andre fagområder innenfor trafikkteknikk, 
vegutforming, trafikksikkerhet, drift og vedlikehold.

– Påse at beskrivelsene i håndbøkene 
HB N302 Normal
HB R310 Retningslinje
følges

- For spesielt interesserte er en ny 
lærebok nylig ferdigstilt 2019.
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Hjemmelekse – 3 stk. oppgaver

Hvilken kontroll er det i ditt område på:

• At korrekt anvendelse av kjørefelt linje i 
samsvar med normerte frisiktskrav

• Korrekt anvendelse av 1026 Sykkelkryssing
• Korrekt vedtak på 1024 Gangfelt u/skilt
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Det var det jeg hadde ……         
i denne omgang


