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Det finns olika typer av skyltar för variabla meddelanden. 
De som sitter ovanför vägen styr trafikflöden och riktning, 
medan de större skyltar som står vid sidan om vägen kan 
användas för trafikinformation. Genom att trafikanterna får 
information i tid och hjälp att välja annan väg undviks både 
olyckor och irritation hos trafikanterna.

Körfältssignaler
Körfältssignalerna är placerade ovanför varje körfält på motor-
trafiklederna. Den högsta rekommenderade hastigheten eller 
den högsta tillåtna hastigheten ändras automatiskt utifrån 
trafikförhållanden. Det finns även en symbol som varnar för 
köer. Med ett rött kryss kan trafikledningscentralen stänga 
av körfält vid olyckor, stillastående fordon eller underhålls-
arbeten.

Vägvisningsskyltar 
Omställbara vägvisningsskyltar används vid omledning av 
trafiken vid avstängningar, vägunderhåll och liknande. De 

Variabla meddelandeskyltar, VMS

Det händer ständigt saker i trafiken som gör 
att trafikledningscentralen behöver styra 
eller dirigera om trafiken. Plötsliga köer, 
olyckor, vägarbeten och översvämningar kan 
kräva snabba varningar, justerade hastigheter 
eller ändrade vägval. Med variabla meddelande
skyltar görs detta direkt från trafiklednings
centralen eller med automatik av Vägverkets 
centrala tekniska system (CTS).

består av motordrivna tresidiga prismaelement som kan styras 
från trafikledningscentralen. När prismorna roteras ändras 
budskapet.

Trafikinformationstavlor
Trafikinformationstavlor ovanför eller vid sidan om vägen 
används för att informera när ett eller flera körfält behöver 
stängas av på grund av olyckor eller vägarbeten.  

Trafikinformationstavlorna ger möjlighet till variabla 
budskap. Skylten är uppdelad i två delar, där den ena delen 
används för att visa vägmärken och den andra budskap i 
fritext. De flesta av dessa budskap finns förprogrammerade 
i åtgärdsplaner som används av trafikledningscentralen. 
Budskapen kan även skrivas in manuellt. 

Tunnelinformationsskyltar
I tunnlar finns det trafikinformationstavlor som sitter i tunn-
larnas tak. De har förprogrammerade budskap, till exempel 
”stäng motorn” och ”utrym tunneln”. Dessa sitter med korta 
avstånd för att kunna ses av alla trafikanter i tunneln. 

Utanför tunnelmynningen finns tunnelentréskyltar för att 
uppmärksamma trafikanterna på att tunneln är stängd. 

Mobil trafikinformationstavla
Mobila trafikinformationstavlor på hjul används främst för 
att informera vid planerade avstängningar, vägunderhåll 
eller liknande. Den är uppdelad i två delar, en för vägmärken 
och en för fritext. 

Användbar länk:  www.vv.se/its   
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Swedish Road Administration
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There are different types of signs used for variable messa-
ges. Signs above the road control traffic flow and direction, 
while the larger signs by the roadside can be used for traf-
fic information. Offering road users early information and 
support in choosing alternative routes helps to avoid both 
accidents and irritation.

Lane signals
Driving lane signals are located above each lane on main 
arterial roads. The highest recommended speed or the hig-
hest permitted speed is changed automatically based on traf-
fic conditions. There is also a symbol that warns of queuing. 
Using a red cross, the traffic management centre can close 
lanes following an accident, if a vehicle has broken down, or 
during road maintenance work.

Route direction signs 
Variable direction signs are used for re-routing traffic during 
road closures, road maintenance, or similar incidents. These 

Variable message signs, VMS

There are regular incidents that require the 
traffic management centre to control and re
 direct traffic. Sudden queues, accidents, road
works, and flooding can require immediate 
warnings, speed adjustments, or alternative 
route suggestions. By using variable message 
signs, this can be carried out directly from the 
traffic management centre or automatically 
by the Swedish Road Administration’s central 
technical system (CTS).

are motorised, triangular prism units that can be controlled 
by the traffic management centre. When the prisms rotate, 
then the message changes.

Traffic information signs
Traffic information signs above or near the road are used to 
provide information when one or more lanes must be closed 
following an accident or during road maintenance.  

Traffic information signs can be used to provide variable 
messages. The signs are divided into two parts, where one is 
used to display the road sign and the other a free-text message. 
Most of these messages are pre-programmed in action plans 
used by the traffic management centre. The message can also 
be written manually.

Tunnel information signs
Traffic information signs are fitted on tunnel roofs. The signs 
have pre-programmed messages, such as “Turn off your engine” 
and ”Evacuate the tunnel”. These are close together to ensure 
that all road users in the tunnel can read them. 

Outside the tunnel mouth there is a tunnel entrance sign 
in order to inform road users that the tunnel is closed.

Mobile traffic information signs
Mobile traffic information signs on wheels are mainly used 
to provide information about planned disruptions, road 
maintenance or similar events. These are divided into two 
parts, one for the road signs and one for free-text. 

Useful link:  www.vv.se/its   
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