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FOLDESKILT 

 

 

Formålet med arbeidsvarsling er å: 
 sikre arbeidere og trafikanter 
 avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for 

trafikantene 
 muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet 
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Produktbeskrivelse 

Hensikten med varsling er å:  
 gjøre trafikantene oppmerksom på at vegarbeid foregår  
 informere trafikanten om type arbeid  
 regulere trafikken  
 lede trafikken sikkert forbi arbeidsområdet  

 
Varslingen gir kun økt sikkerhet for arbeidere og trafikanter når den er korrekt satt opp og 
blir etterfulgt. Varslingen gir ingen sikkerhet for arbeidere og trafikanter dersom uhellet 
skulle være ute.  
Skiltede reguleringer må ikke ha lenger utstrekning enn nødvendig, og varslingsutstyr 
plasseres slik at det er tydelig for trafikk i begge retninger hvor vegarbeidsområdet starter 
og slutter.  
 
Arbeidsvarslinggskilt skal ha gulgrønn bunnfarge.  
 
Foldeskilt 
Underskiltene brukes til foldeskilt 110 «Vegarbeid» og foldeskilt 156 «Annen fare». 
Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til 
hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts 
betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer 
enn to underskilt til samme hovedskilt.  
 
Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet. Underskilt med tekst brukes 
når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med 
underskilt med symbol, tall eller annet.  
 
For mer informasjon se Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr og  
HB N301 Arbeid på og ved veg.  
 

Teknisk beskrivelse 

 Produktet er laget av vinyl med refleks materiale, forsterket med PVC på baksiden 
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310 

Monteringsanvisning 

Underskiltet festes til foldeskiltet med borrelås. 

Drifts- og vedlikeholdsinstruks 

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Drift og vedlikehold.  



 

2023-01-16 
Rev.nr.: 1.2 
 

3 av 3 

Produkt-/FDV-dokumentasjon 

Avfallsinstruks 

Skiltene leveres offentlig deponi som restavfall etter endt bruk. 

 
 


