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Skilting av farlige kurver – Skilt 100, 102, 902 og 904
En kurves overraskelsesgrad bestemmes av flere faktorer, bla. av fartsnivået på vegen før
kurven, sikten inn mot kurven og akseptabel fart gjennom selve kurven. Det er behov for
varierende grad av skilting i skarpe kurver, avhengig av hvor overraskende kurven fremstår, kurvens radius og lengde (vinkelendring), sikten gjennom kurven, om kurven ligger i
fall eller stigning, m.m. Videre må det tas hensyn til hvor farlig det er å havne utfor vegen
på stedet ved en eventuell utforkjøring (tiltak bør iverksettes for å redusere skadeomfanget
ved utforkjøring i kurven).
Det er således en rekke forhold som avgjør hvor farlig en kurve er. Disse forhold gjør det
nødvendig med varierende grad av skilting som tar utgangspunkt i en helhetlig vurdering
av kurvens utforkjøringsrisiko.
I figur 2-2.1 er angitt tre nivåer for skilting av kurver med høy utforkjøringsrisiko. For nivå
C kan det i kurver med særlig stor ulykkesrisiko være aktuelt å supplere fareskiltet med
underskilt 812 ”Anbefalt fart” eller underskilt 817 ”Særlig ulykkesfare”.

Figur 2-2.1 Skilting i farlige kurver ut fra kurvenes skarphet og overraskelsesgrad
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Med spesielt krappe kurver i figur 2-2.1 menes kurver med liten radius og stor vinkelendring, samt kurver med meget dårlig sikt i innerkurve.
Ved valg av tiltak i en kurve bør ulykkessituasjonen i kurven legges til grunn. Høye ulykkestall
tilsier forsterket skilting.
Følgende faktorer må vurderes når en skal ta stilling til hvilket skiltnivå som skal benyttes
i hver enkelt kurve:
• Utilstrekkelig siktlengde mot kurven – sikten bør være minst 1,5 x stoppsikt
• Utilstrekkelig siktlengde i innerkurven (se Håndbok N100)
• Visuell linjeføring gjennom kurven (finnes kantstolper, rekkverk, trær, fjellskjæring
m.m. i kurvens bakgrunn som kan tydeliggjøre linjeføringen?)
• Vegens kurvatur/linjeføring før kurven
• Kurvens radius (sett i sammenheng med vegens kurvatur for øvrig)
• Sammensatt kurve som blir skarpere på slutten (meget uheldig)
• Kurvens lengde (vinkelendring)
• Om kurven ligger i fall eller stigning
• Om kurven er høyre- eller venstrevendt (venstrevendt kurve er mer ulykkesutsatt enn
høyrevendt kurve)
• Utilstrekkelig overhøyde i kurven
En skarp kurve etter en lang rettstrekning er farligere enn en tilsvarende kurve etter mange
slakere kurver. Utforkjøringsrisikoen er større i en kurve som ligger i fall enn i en kurve på
flat mark, mens den er mindre i en kurve i stigning enn på flat mark. Jo brattere fall kurven
ligger i, desto større blir utforkjøringsrisikoen. Faren for å kjøre utfor vegen er større i en
lang kurve enn i en kort kurve med samme radius. Andre faktorer som bidrar til økt utforkjøringsrisiko er dårlig sikt, dårlig visuell linjeføring, utilstrekkelig overhøyde osv. Sammensatte kurver hvor kurveradien skjerpes på slutten av kurven er meget uheldig, spesielt for
motorsyklister.
I tillegg til de ovennevnte faktorene bør sideterrengets farlighetsgrad legges til grunn
- spesielt i ytterkurve, men også i innerkurve (ca. 1/3 av utforkjøringsulykkene skjer i
innerkurve). Spesielle faremomenter er master som ikke er ettergivende, store steiner og
fjellskjæring med utstikkende nabber, støyskjermer, stup, høy fylling, dyp grøft, vann,
bebyggelse, jernbane osv. Om det finnes rekkverk for å hindre utforkjøringer har således
også en viss betydning for valg av skiltnivå.
Siden det er så mange varierende faktorer som bestemmer kurvens overraskelsesgrad,
lar det seg ikke gjøre å fastsette enkle kriterier for graden av skilting i kurver. Dette må
bestemmes ut fra en samlet vurdering av de ovennevnte risikofaktorene. For de aller fleste
kurvene vil det imidlertid være aktuelt å skilte i henhold til nivå A eller B.
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Det kan være aktuelt å skilte en kurve for bare én kjøreretning dersom kurven framstår
som overraskende bare i den ene retningen.
Figur 2-2.2 viser eksempler på ulike nivåer for skilting av farlige kurver avhenging av kurvenes skarphet og overraskelsesgrad.

Figur 2-2.2 Eksempler på ulike nivåer for skilting av farlige kurver ut fra kurvenes skarphet og overraskelsesgrad
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902 Bakgrunnsmarkering
902V

Anvendelse
Systemet for skilting av farlige kurver etter kurvens farlighetsgrad er
beskrevet i kapitlet om skilting av farlige kurver foran.

902H

Størrelse:
2000 x 620 mm
Utforming:
Se figur 2-2.7
Skiltmyndighet:
Rv Regionvegkontoret
Fv Regionvegkontoret
Kv Kommunen
Pv Regionvegkontoret

Skilt 902 ”Bakgrunnsmarkering” brukes for å angi uvanlig skarpe kurver
hvor vegforløpet har en tilsynelatende knekk som gjør det nødvendig
for bilføreren å foreta en betydelig fartsreduksjon i kurven. Dette gjelder
kurver med liten radius og stor vinkelendring. Skilt 902 gir ingen visuell
leding gjennom kurven (se skilt 904 ”Retningsmarkering”).
Skiltet brukes også til å varsle om kurver som er skjult bak høybrekk
eller sikthindringer (fjell, trær i innerkurve m.m.), hvor det normalt
ville ha blitt skiltet med retningsmarkeringer, men hvor dette ikke er
hensiktmessig på grunn av sikthindringen (ikke mulig å se mer enn ett
skilt), se figur 2-2.4 og 2-2.6.
Kurven kan i tillegg være skiltet med skilt 100 “Farlig sving” eller skilt
102 “Farlige svinger”.
For spesielt farlige kurver som har behov for særlig kraftig markering
kan det benyttes flere bakgrunnsmarkeringer plassert gjennom kurven
som erstatning for retningsmarkeringer.

Figur 2-2.3 Eksempel på skilting med bakgrunnsmarkering i kurve med liten radius og stor vinkelendring
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Figur 2-2.4 Eksempel på bruk av bakgrunnsmarkering i kurve med dårlig sikt

Bakgrunnsmarkeringer kan også brukes for å vise T-formet vegkryss
som ikke kan varsles tilstrekkelig med andre skilt. Et eksempel er vist
i figur 2-2.5.

Figur 2-2.5 Eksempel på bruk av bakgrunnsmarkeringer i T-kryss

Plassering
Skilt 902 skal stå vinkelrett på kjøreretningen inn mot kurven og skal
normalt plasseres i førerens siktlinje mot kurven. Det bør være godt
synlig i minimum 1,5 x stoppsikt før kurven.
Skiltet plasseres slik at underkanten står 80 til 120 cm over kjørebanen.
Skiltet plasseres lavere enn andre trafikkskilt for at det skal være godt
synlig i mørke (reflektere mest mulig lys fra kjøretøyets lyskastere) og
for at trafikantene ikke skal miste den naturlige forbindelse mellom
skiltet og kjørebanen og derved få vanskeligheter med å bedømme kurvens forløp. I snørike områder kan skiltet plasseres noe høyere, men
ikke høyere enn 150 cm over kjørebanen.
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I kurver skjult bak høybrekk kan det være behov for å montere bakgrunnsmarkeringen i noe større høyde. Etter meget markante høybrekk kan det være behov for å montere skiltet i to høyder som vist i
figur 2-2.6, for at skiltet skal kunne ses i tilstrekkelig avstand før kurven
og samtidig kunne reflektere lys fra bilens nærlys i mørke.
Det må nøye påses at trafikantene ikke kan se og misforstå bakgrunnsmarkering rettet mot motgående kjøreretning.

Figur 2-2.6 Eksempel på bruk av bakgrunnsmarkeringer i kurve skjult bak høybrekk

Størrelse og utforming
Skilt 902 har svart bunnfarge og gule vinkler, og utformes som vist i
figur 2-2.7.

Mål i mm

Figur 2-2.7 Størrelse og utforming av skilt 902

Ved midlertidig skilting skal skilt 902 ha rød bunnfarge og
gulgrønne vinkler - se Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

72

T R A F I K K S K I LT : : M A R K E R I N G S S K I LT

904 Retningsmarkering
Anvendelse
Systemet for skilting av farlige kurver etter kurvens farlighetsgrad er
beskrevet i kapitlet om skilting av farlige kurver foran.

904V

Skilt 904 ”Retningsmarkering” brukes til å varsle skarpe kurver som
ikke er typiske for vegstrekningen og som derfor kan komme overraskende på trafikantene. I slike kurver må føreren ofte foreta en hastighetsreduksjon.
Samtidig gir skiltene en visuell leding gjennom kurven. Retningsmarkering skal derfor normalt anvendes framfor skilt 902 ”Bakgrunnsmarkering”. I kurver med særlig liten radius og stor vinkelendring bør bakgrunnsmarkering anvendes.
Kurven kan i tillegg være varslet med skilt 100 “Farlig sving” eller skilt
102 “Farlige svinger”.
Det skal brukes minst tre skilt for å vise retningsendringen. Minst to,
men helst tre skilt skal være synlig samtidig foran og i kurven.

Plassering

904H

Størrelse:
LS 620 x 650 mm
MS 945 x 1000 mm
Utforming:
Se figur 2-2.10
Skiltmyndighet:
Rv Regionvegkontoret
Fv Regionvegkontoret
Kv Kommunen
Pv Regionvegkontoret

Figur 2-2.8 viser et eksempel på hvordan retningsmarkeringer bør
plasseres i kurve. Første skilt bør stå ved begynnelsen av kurven og
andre skilt bør stå omtrent i forlengelsen av siktlinjen fra kjøretøy som
nærmer seg kurven. Anbefalte avstander mellom skiltene som følge
av kurveradius er angitt i figur 2-2.9. Skiltavstanden kan variere noe
avhengig av kurvens lengde og sikt inn mot kurven. Mellom det første
og andre skiltet kan det være aktuelt å øke avstanden noe på grunn av
mindre synsvinkel inn mot begynnelsen av kurven (skiltene vil synes
tettere plassert med samme skiltavstand).
I lange kurver er det ikke nødvendig å plassere retningsmarkeringene
gjennom hele kurven. Skilting gjennom ca. to tredeler av kurven vil
være tilstrekkelig (normalt ikke flere enn 5-7 skilt).
I sammensatte kurver bør avstanden variere etter radien gjennom kurven slik at avstanden mellom skiltene reduseres der radien skjerpes mot
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slutten av kurven. I slike tilfeller anbefales å reduseres skiltavstanden
mer enn det som er angitt i figur 2-2.9 for å fremheve skjerpingen av
kurveradien, siden sammensatte kurver kan være meget trafikkfarlige.
Skiltene plasseres slik at underkanten står 80 til 120 cm over kjørebanen.
De skal stå vinkelrett på siktlinjen fra kjøretøyet som vist i figur 2-2,8. I
snørike områder kan skiltet plasseres noe høyere, men ikke høyere enn
150 cm over kjørebanen.

Figur 2-2.8 Eksempel på skilting med retningsmarkeringer i kurve
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Figur 2-2.9 Skiltavstand for retningsmarkeringer i forhold til kurveradius

Det må påses at trafikantene ikke kan se retningsmarkeringer for motgående kjøreretning i kurven, da dette kan virke forvirrende.
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Størrelse og utforming
Skilt 904 har svart bunnfarge og gul vinkel, og utformes som vist i figur
2-2.10.
Ved midlertidig skilting skal skilt 904 ha rød bunnfarge og
gulgrønn vinkel - se Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Mål i mm
Figur 2-2.10

Størrelse og utforming av skilt 904 (tallene i parentes gjelder for størrelse LS)

Normalt benyttes størrelse MS. Størrelse LS kan benyttes på veger med
fartsgrense 50 km/t eller lavere dersom de stedlige forhold tilsier det.
I spesielt vanskelige kurver på veger med fartsgrense 50 km/t kan det
være aktuelt å redusere avstanden mellom LS-skiltene i forhold til figur
2-2.9. Dette kan for eksempel være steder hvor det er et meget forstyrrende bakgrunnsbilde gjennom kurven.
I enkelte tilfelle kan det også være aktuelt å benytte størrelse LS i
stedet for MS på veger med fartsgrense 60 km/t eller høyere. I slike tilfeller halveres skiltavstandene i verdiene angitt i figur 2-2.9. Dette kan
for eksempel være aktuelt i vegarbeidsområder eller andre steder hvor
plassforholdene gjør det vanskelig å benytte MS, eller steder hvor det
er meget forstyrrende bakgrunnsbilde i kurven.
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