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NRF-nr.

Artikkelnavn
SKILT 514 Tosidig Holdeplass for drosje
SKILT 516.VV Tosidig Gangfelt VV

9724432 SKILT 514 US KL1 TOS
HOLDEPLASS FOR DROSJE
9724362 SKILT 516.VV LS KL3 TOS GANGFELT VV
9724363 SKILT 516.VV MS KL3 TOS GANGFELT VV
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Produktbeskrivelse
514 Holdeplass for drosje
Skilt 514 anvendes for å etablere holdeplass for drosjer. Oppsetting av skiltet iverksetter
stanseforbud i henhold til trafikkreglene § 17 nr. 1 bokstav h:
Det er forbudt å stanse på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller
sporvogn eller nærmere enn 20 m fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass.
Unntatt er av- og påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller
sporvogn.
For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300.
516 Gangfelt
Skilt 516 anvendes for å etablere gangfelt. Gangfelt etableres også av oppmerking 1024
”Gangfelt”.
Kriterier for etablering av gangfelt er gitt i Håndbok V127 Gangfelt-kriterier.
Skilt 516 og/eller oppmerking 1024 iverksetter følgende trafikkregler:
- Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal,
har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gang feltet eller er på
veg ut i det (§ 9 nr. 2).
- Kjørende skal unngå stans på gangfelt (§ 9 nr. 4).
- Kjørende som nærmer seg gangfelt, må ikke kjøre forbi kjøretøy eller sporvogn
som hindrer noen del av sikten til gangfeltet (§ 12 nr. 6).
- Det er forbudt å stanse på gangfelt (.........) eller nærmere enn 5 meter
foran slikt sted (§ 17 nr. 1 d)).
- Sykling (.........) i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen
ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering
av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart (§ 18 nr. 3).
- Gående skal krysse kjørebanen i gangfelt når det finnes i nærheten
(§ 19 nr. 2).
For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300.
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Teknisk beskrivelse
Fysiske data
SKILT 514
Lengde: 400 mm
Høyde: 260 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,312 dm³
Vekt: 0,9 kg
SKILT 516 LS
Lengde: 600 mm
Høyde: 600 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 1,080 dm³
Vekt: 3 kg
SKILT 516 MS
Lengde: 800 mm
Høyde: 800 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 1,920 dm³
Vekt: 5,2 kg
VD tykkelse: 25 mm
VD vekt pr 1,0 dm³: 2,8 kg
Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning
Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer

Vedlikeholds – og avfallsinstruks
Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger.
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.
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Tilhørende produkter
NRF-nr.

Artikkelnavn

9720042
9720043
9720046
9720047
9720044
9720045
9720048
9720049
9720249
9720184
9720185
9720186
9720195
9720196
9720198
9720107
9720108

Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
Oslo – klammer komplett
Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG
Klasse 3 refleks
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