
Forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og 
gående trafikk (trafikkregler). 

 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 8. februar 2008 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 §§ 2, 4, 6 
og 11. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

     
                   I 
 

I forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) 
gjøres følgende endring: 

 
§ 5 nr. 2 skal lyde: 

 
Kjøring i kollektivfelt og sambruksfelt er bare tillatt som angitt på offentlig 

trafikkskilt. Likevel kan elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn, tohjuls 
motorsykkel, tohjuls moped, sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte 
slike felt. 

 
                                                    II 
 

Ikrafttredelse. 
 
Endringen trer i kraft straks.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forskrift om endring i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige 
trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften). 

 
Fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. februar 2008 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 §§ 5 og 43. 

     
                                                    I 

 
I forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, 
trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) gjøres følgende endringer: 
 
 § 12 – skilt 508 Kollektivfelt skal lyde: 
 
508.1 for buss 
508.2 for buss og drosje 
Skiltet angir at kollektivfelt begynner og at trafikkreglenes bestemmelser om 
kollektivfelt gjelder. Buss med inntil 16 passasjerplasser i tillegg til førerplass kan bare 
brukes i kollektivfelt ved utøvelse av løyvepliktig persontransport eller med minst 7 
passasjerer i tillegg til fører. Skiltet gjelder fram til skilt 510 << Slutt på kollektivfelt >> 
eller til første vegkryss. Skiltet oppheves også av vegvisningsskilt som angir annen bruk 
av feltet. 

 
§ 12 – skilt 509 Sambruksfelt skal lyde: 

 
Skiltet angir at sambruksfelt begynner og at trafikkreglenes bestemmelser om 
sambruksfelt gjelder. Feltet kan brukes av drosje og buss, samt av motorvogn som 
transporterer minst det antall personer som er angitt ved tall på skiltet. Buss med inntil 
16 passasjerplasser i tillegg til førerplass, og som ikke brukes i løyvepliktig 
persontransport, omfattes også av skiltets krav om antall personer. Skiltet gjelder fram 
til skilt 511 << Slutt på sambruksfelt >> eller til første vegkryss. Skiltet oppheves også av 
vegvisningsskilt som angir annen bruk av feltet. 

 
                                      II 
 

Ikrafttredelse. 
 

Endringene trer i kraft 1. januar 2009.  
 

 


