Vegdirektoratet 2021
Faglig innhold 2012

Skilting av planoverganger
Eksempelsamling

Tillegg til N300

FA R E S K I LT : : T R A F I K K S K I LT

Planoverganger – fellesbestemmelser
for sikring
134

Generelt
Planoverganger på offentlige veger (riksveger, fylkesveger og kommunale
veger) skal varsles og sikres med offentlige trafikkskilt og trafikksignaler.
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På private veger skal offentlige trafikkskilt som hovedregel bare tillates for
veger som er åpne for alminnelig ferdsel og i praksis fungerer i vegnettet
som offentlige veger (se Del 1 kapittel 1-1.9). Planoverganger representerer
imidlertid helt spesielle faremomenter uansett hvilken type veg de ligger
på. Dette tilsier at skiltingen bør gjennomføres etter et mest mulig ensartet
og gjenkjennelig system. Det er derfor åpnet for en videre anvendelse av
offentlige trafikkskilt for planoverganger enn hva som til vanlig tillates for
private veger.
Det er likevel ikke ønskelig å trekke den offentlige trafikkskiltingen
helt ut til mindre, private veger, avkjørsler og landbruksoverganger.
På slike steder skal det benyttes private skilt. Bestemmelser om private
skilt for planoverganger fastsettes av Jernbaneverket.

136

En blanding av offentlige og private skilt skal ikke forekomme. Hvilken
type skilt som anvendes, styres av vegens funksjon og bruk.

Sikringsnivåer
Sikring av planoverganger er inndelt i følgende nivåer:
138

1: Planovergang utrustet med vegbomanlegg eller vegsikringsanlegg.
1a
Planovergang med vegbomanlegg.
1b
Planovergang med vegsikringsanlegg.
1c
Planovergang med vegsikringsanlegg
(begrenset skilting).
2: Planovergang uten vegsikringsanlegg på privat veg med offentlige
trafikkskilt.
3: Planovergang på privat veg med private skilt.
Retningslinjer for valg av sikringsnivå er gitt i figur 2-1.4.
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Type veg:

Sikringsnivå:
1a

1b

1c

2

3

Riksveg

X

Fylkesveg

X

Kommunal veg

X

x

Kommunal veg med sporvogn/forstadsbane

x

x

X

Privat veg til mer enn 10 boenheter

x

x

X

Privat veg med gjennomgangstrafikk

x

x

X

x

x

x

X

x

Privat veg til område/hus med salgsvirksomhet

x

X

x

Privat veg til 5-10 boenheter

x

X

x

x

X

Privat veg til friluftsområde, samfunnshus eller lignende

Privat veg til 2-5 boenheter

x

Privat veg til 1 boenhet
Lukket industriområde

X
x

X

Skogsbilveg eller lignende, stengt for alminnelig ferdsel

X

Landbruksoverganger

X

Planovergang med vegbomanlegg							
			
Planovergang med vegsikringsanlegg							
			
Planovergang med vegsikringsanlegg (begrenset skilting)					
					
Planovergang uten vegsikringsanlegg på privat veg med
offentlige trafikkskilt									
Planovergang på privat veg med private skilt							

		
									
						
Anbefalt sikring:
X
						
Kan/bør vurderes:
x
Figur 2-1.4 Planoverganger – valg av sikringsnivå

Dersom veg og planovergang kommer inn under mer enn én type sikring,
bør ”strengeste” sikringsnivå legges til grunn for løsning.
De aktuelle offentlige trafikkskilt og signaler for sikring av planoverganger er vist i figur 2-1.5.
De enkelte sikringsnivåer med offentlige trafikkskilt og signaler (nivå 1a, 1b,
1c og 2) er nærmere beskrevet i etterfølgende tekst og figurene 2-1.6 – 2-1.9.
Detaljbestemmelser er gitt under de enkelte skilt.
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Skiltsymbol

Skilt nr. Betegnelse

134

Planovergang med bom

135

Planovergang uten bom

x

x

x

x

136.1
136.2
136.3

Avstandsskilt

x

x

138.1
138.2

Jernbanespor

x

x

x

x

204

Stopp (Bare etter tillatelse
fra Vegdirektoratet)

-

-

-

-

314

Høydegrense

x

x

x

x

560

Opplysningstavle

808.339 Underskilt

x

x

x

x

930

Sperremarkering

x

1096

Blinkende signal foran
jernbane (vegsignal)

x

x

x

560

Opplysningstavle

x

x

x

Figur 2-1.5 Offentlige trafikkskilt og signaler som brukes ved planoverganger
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Brukes ved sikringsnivå
1a
1b
1c
2

x
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Nivå 1a: Planovergang med vegbomanlegg
Planoverganger på offentlig veg er normalt utrustet med vegbomanlegg med lys- og lydsignaler. Planovergang med vegbomanlegg
(hel- eller halvbomanlegg) skiltes som vist i figur 2-1.6 og etter følgende retningslinjer:
−

−

−

−

−

−

−

−

−

Skilt 138 ”Jernbanespor” skal settes opp ved planovergangen
sammen med vegsignal (blinkende rødt eller hvitt lys). Skilt og signal
settes på samme stolpe. Antall vegsignal vurderes ut fra lokale forhold. Dersom vegbredden er over 6 m, plasseres vegsignal og skilt
138 også på venstre side av vegen.
Bommene kan utrustes med lys (sirkulære lys) på bombladene etter
lokale forhold. Bommene har vekselvis røde og gule felt (skilt 930
”Sperremarkering”).
Skilt 134 ”Planovergang med bom” skal settes opp 50 til 250 m før
planovergangen. Avstanden tilpasses fartsnivået på vegen. Skiltet
bør settes opp på begge sider av vegen når fartsgrensen er over 50
km/t eller sikten fram mot planovergangen er begrenset.
Dersom sikt til planovergangen er mindre enn 1,2 ganger stoppsikt
for fartsnivået på strekningen, eller dersom det erfaringsmessig er
et ulykkesproblem på stedet, kan skilt 134 forsterkes med gul vekselblink som aktiveres når vegsignalet viser rødt lys.
Skilt 136 ”Avstandsskilt” skal benyttes sammen med skilt 134 dersom
avstanden fra skilt 134 fram til planovergangen er over 100 m, og
fartsgrensen er over 50 km/t eller sikten fram mot planovergangen
er begrenset. Avstandsskiltene bør settes opp på begge sider av
vegen.
Ved elektrifisert jernbane skal forbudsskilt 314 ”Høydegrense” med
underskilt 808.339 ”Høgspenning Livsfare” settes opp. Skiltene
plasseres minst 20 m foran planovergangen eller på siste avstandsskilt (136.1). Normalt vil høydegrensen være 4,5 m ut fra en normal kontaktledningshøyde på 5,6 m. Høyden kan i enkelte tilfeller
være lavere.
Dersom vegen har midtlinje, utføres denne som sperrelinje foran
planovergangen over en lengde minst lik stoppsikt. Stopplinje skal
merkes opp, og legges minst 5 m foran signalstolpe.
Forbudsskilt 334 ”Forbikjøringsforbud” kan anvendes dersom det
er særlige grunner for dette. Forbikjøringsforbud anses i utgangspunktet dekket gjennom trafikkreglene § 12.
Behov for særskilt fartsgrense vurderes ut fra lokale forhold. Den
bør ikke være over 60 km/t (som for øvrige trafikksignaler).
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Skiltene 314 og 808.339 utgår ved
ikke elektrifisert jernbane.

Figur 2-1.6 Sikringsnivå 1a: Planovergang med vegbomanlegg
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Nivå 1b: Planovergang med vegsikringsanlegg
På mindre trafikkerte offentlige veger og enkelte private veger anvendes vegsikringsanlegg (lyd og lyssignal) uten bommer. Planovergang
med vegsikringsanlegg skiltes som vist i figur 2-1.7 og etter følgende
retningslinjer:
−

−

−

−

−

−

−

−

Skilt 138 ”Jernbanespor” skal settes opp ved planovergangen
sammen med vegsignal (blinkende rødt eller hvitt lys). Skilt og signal
settes på samme stolpe. Antall vegsignal vurderes ut fra lokale forhold. Dersom vegbredden er over 6 m, plasseres vegsignal og skilt
138 også på venstre side av vegen.
Skilt 135 ”Planovergang uten bom” skal settes opp 50 til 250 m før
planovergangen. Avstanden tilpasses fartsnivået på vegen. Skiltet
bør settes opp på begge sider av vegen, og skal settes opp på begge
sider dersom vegen har to eller flere kjørefelt eller sikten fram mot
planovergangen er begrenset.
Dersom sikt til planovergangen er mindre enn 1,2 ganger stoppsikt
for fartsnivået på strekningen, eller dersom det erfaringsmessig er
et ulykkesproblem på stedet, kan skilt 135 forsterkes med gul vekselblink som aktiveres når vegsignalet viser rødt lys.
Skilt 136 ”Avstandsskilt” skal benyttes sammen med skilt 135 dersom avstanden fra skilt 135 fram til planovergangen er over 100 m,
og bør settes opp på begge sider av vegen.
Ved elektrifisert jernbane skal forbudsskilt 314 ”Høydegrense” med
underskilt 808.339 ”Høgspenning Livsfare” settes opp. Skiltene
plasseres minst 20 m foran planovergangen eller på siste avstandsskilt (136.1). Normalt vil høydegrensen være 4,5 m ut fra en normal
kontaktledningshøyde på 5,6 m. Høyden kan i enkelte tilfeller være
lavere.
Dersom vegen har midtlinje, utføres denne som sperrelinje foran
planovergangen over en lengde minst lik stoppsikt. Stopplinje skal
merkes opp, og legges minst 5 m foran signalstolpe.
Forbudsskilt 334 ”Forbikjøringsforbud” kan anvendes dersom det
er særlige grunner for dette. Forbikjøringsforbud anses i utgangspunktet dekket gjennom trafikkreglene § 12.
Behov for særskilt fartsgrense vurderes ut fra lokale forhold. Den
bør ikke være over 60 km/t (som for øvrige trafikksignaler).
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Skiltene 314 og 808.339 utgår ved
ikke elektrifisert jernbane.

Figur 2-1.7 Sikringsnivå 1b: Planovergang med vegsikringsanlegg
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Nivå 1c: Planovergang med vegsikringsanlegg
(begrenset skilting)
På enkelte private veger anvendes vegsikringsanlegg, med eller uten
bommer. Dersom vegen i praksis har tilnærmet samme funksjon som
offentlig veg, må det vurderes skilting etter sikringsnivå 1a eller 1b.
Andre private veger vil som regel kunne skiltes som vist i figur 2-1.8 og
etter følgende retningslinjer:
−

−

−

−

−

−
−

Skilt 138 ”Jernbanespor” skal settes opp ved planovergangen
sammen med vegsignal (blinkende rødt eller hvitt lys). Skilt 138 og
vegsignal settes på samme stolpe.
Antall vegsignal vurderes ut fra lokale forhold. Dersom vegbredden
er over 6 m, plasseres vegsignal og skilt 138 også på venstre side av
vegen.
Skilt 134 ”Planovergang med bom” eller 135 ”Planovergang uten
bom” skal settes opp 50 til 150 m før planovergangen dersom sikt
til overgangen er mindre enn 1,2 ganger stoppsikt for fartsnivået
på strekningen.
Ved elektrifisert jernbane skal forbudsskilt 314 ”Høydegrense” med
underskilt 808.339 ”Høgspenning Livsfare” settes opp. Skiltene
monteres minst 20 m foran planovergangen. Normalt vil høydegrensen være 4,5 m ut fra en normal kontaktledningshøyde på 5,6
m. Høyden kan i enkelte tilfeller være lavere.
Vegoppmerking vil kun unntaksvis forekomme, men stopplinje bør
merkes opp dersom vegdekket tillater det. Den legges minst 5 m
foran signalstolpe.
Forbikjøringsforbud anses dekket gjennom trafikkreglene § 12 ut
fra de relativt små trafikkmengder en slik veg skal betjene.
Behov for særskilt fartsgrense vurderes ut fra lokale forhold. Den
bør ikke være over 60 km / t (som for øvrige trafikksignaler).
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Skiltene 314 og 808.339 utgår ved
ikke elektrifisert jernbane.

Figur 2-1.8 Sikringsnivå 1c: Planovergang med vegsikringsanlegg (begrenset skilting)
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Nivå 2: Planovergang uten vegsikringsanlegg
på privat veg med offentlige trafikkskilt
Vegen forutsettes å ha et begrenset trafikkvolum og lavt fartsnivå.
Skilting er derfor forenklet så langt som mulig.
Planovergang uten vegsikringsanlegg på privat veg med offentlige trafikkskilt skiltes som vist i figur 2-1.9 og etter følgende retningslinjer:
−
−

−

−
−

Skilt 138 ”Jernbanespor” skal settes opp ved planovergangen.
Skilt 135 ”Planovergang uten bom” skal settes opp 50 til 150 m før
planovergangen dersom overgangen er vanskelig å oppfatte i tide
på grunn av kurvatur, bakketopper, vegetasjon e.l. Skilt 135 brukes
selv om planovergangen er utrustet med grind.
Ved elektrifisert jernbane skal forbudsskilt 314 ”Høydegrense” med
underskilt 808.339 ”Høgspenning Livsfare” settes opp. Skiltene kan
monteres på samme stolpe som skilt 138. Skilt 138 skal stå øverst.
Vegdekket antas i utgangspunktet ikke å være egnet til vegoppmerking på denne typen veger.
Store kjøretøy trenger mer tid (20-35 sekunder) enn det som kan
påregnes ut fra mulig sikt og signal gitt med fløyte fra tog. Det er
derfor aktuelt å angi pålegg/anmodning om å ringe togledelse før
kryssing. Opplysningene gis på skilt 560 ”Opplysningstavle” med
tekst ”Lange eller tunge kjøretøy ring xx xx xx xx før kryssing”.
Skiltet skal i tillegg inneholde en kilometerangivelse.
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Skiltene 314 og 808.339 utgår ved
ikke elektrifisert jernbane.
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Figur 2-1.9 Sikringsnivå 2: Planovergang uten vegsikringsanlegg på privat veg med offentlige trafikkskilt
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Planoverganger ved vegkryss
Der avstanden mellom planovergang og vegkryss er mindre enn ca
50 m, bør overgangen varsles med skilt 134 eller 135 med underskilt
810 ”Svingpil” på den vegen som ikke krysser overgangen.
Går skinnegangen parallelt med gjennomgående veg, skal skiltet settes
opp ca 150 m før krysset, som vist i fig. 2-1.10, alternativ A.
Går skinnegangen parallelt med sidevegen, skal skiltet settes opp ca
50-100 m før krysset, som vist i fig. 2-1.10, alternativ B.
Skilt 136 ”Avstandsskilt” skal ikke brukes på den vegen som ikke krysser
planovergangen.
Den øvrige skiltingen av planovergangen utføres i overensstemmelse
med retningslinjene foran.

Alternativ A:

< 50m

Ca150m

Ca150m

Alternativ B:

< 50100m
< 50m

Figur 2-1.10 Planoverganger ved vegkryss
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Planoverganger på gang- og sykkelveger
Planoverganger på offentlige gang- og sykkelveger må som minimum
angis med skilt 138 ”Jernbanespor”. Ytterligere sikring, som sykkelsperre el l, må vurderes ut fra de lokale forhold. Aktuelle typeeksempler
er nivå 1c (figur 2-1.8) og nivå 2 (figur 2-1.9). Vegbomanlegg kan også
være aktuelt for viktige gang- og sykkelveger med mye trafikk (skiltes
som nivå 1c, figur 2-1.8).
Skilt 138 brukes også på private gang- og sykkelveger som for øvrig er
skiltet med offentlige trafikkskilt. På andre private gang- og sykkelveger
må planoverganger angis med privat skilt.
Tilsvarende gjelder for sommer- og vinterløyper (skiløyper, stier osv.).

Planoverganger over to eller flere spor (stasjoner)
Skilting av planovergang over to eller flere spor følger i prinsippet de
retningslinjer som er gitt, med unntak av at skilt 138.1 ”Jernbanespor”
erstattes av skilt 138.2.
Særlige risikoforhold som er knyttet til planovergang over to eller flere
spor, er:
− lengre sperretid på grunn av to tog som krysser på stasjonen,
− halvbomanlegg vil ha større avstand mellom bommene slik at det
kan være større fare for ulovlig kryssing,
− vegsystemet er ofte i tilknytning til vegkryss eller plasser, noe som
gjør vegen utydelig og utflytende.
Aktuelle tiltak for denne type planoverganger er:
− skilting i henhold til disse retningslinjene,
− vegoppmerking i henhold til disse retningslinjene der det er mulig,
− oppstramming av veggeometri.

Planoverganger for forstadsbane
Skilting av planovergang for forstadsbane (sporveg på særskilt banelegeme) skal gjøres så langt det er praktisk mulig i henhold til sikringsnivå 1a, 1b eller 1c.
Skilt 136 ”Avstandsskilt” bør brukes der sikten fram til overgangen er
dårlig, ellers ikke.
For varsling av sporvogn i blandet trafikk se skilt 139 ”Sporvogn”.
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https://www.vegvesen.no/nn/fag/veg-og-gate/trafikkskilt-og-vegoppmerking/regelverk/
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