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7 Ledning styrning och reglering 
7.1 Vägmärken 

7.1.12 Cykelvägvisning 
F34 Vägvisare 

 
Märket kan innehålla två mål på samma vägmärke. 

 
 

F36 Platsmärke 

    

 

F38 Cykelled 

   

All cykelvägvisning utefter leden kan utformas med ledens färg. 

På snabba cykelstråk föreslås vägvisningen ha färgen lila. 

  

Turist- och rekreationscykling: 

En turistcykelled vägvisas i första hand med F38, cykelled. En nationell eller regional cykelled 
har ett nummer som anges på märket. En lokal cykelled har enbart ett namn. 

 

   
Figur 7.1- 1 
Exempel på nationell 
turistcykelled 

Figur 7.1- 2 
Exempel på regional 
turistcykelled 

Figur 7.1- 3 
Exempel på lokal 
turistcykelled 
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F34 vägvisare, kan användas i några utvalda korsningar där allmän cykelvägvisning till orter 
saknas eller där trafiksituationen är svårförståelig. Då kan textstorleken för målen vara mycket 
liten. 

 

 

Figur 7.1- 4 Exempel på vägvisare på turistcykelled 

 

7.1.13 Utmärkning av omledning  

7.1.13.1 Exempel på utmärkning av omledning 

7.1.13.1.1 Landsbygd 
  

 

Bilden ovan visar exempel på omledningsväg på landsbygd med permanent uppsatta märken. I 
figuren  redovisas inte den ordinarie vägvisningen förutom tillvägvisningen till väg E20 med 
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intermittenta vägnummer. Inringade märken kan vara uppsatta och visas permanent, övriga 
märken ska endast vara uppsatta eller visas när omledning utförs.  

 

Om omledningen gäller längre sträcka än mellan två trafikplatser bör detta framgå genom att 
märken F15 och eventuella märken F14 med intermittent bård täcks över på berörda platser.  

7.1.13.1.2 Allmänna vägar genom tätort 
 

 
Figur 7.1- 5 Exempel på plan för omledning i tätort, östlig riktning. De märken som visas är de 

som kan användas, inte i den ordning de ska sättas upp. 
 

 

Figur 7.1- 6 Exempel på plan för omledning i tätort, västlig riktning. De märken som visas är de 
som kan användas, inte i den ordning de ska sättas upp 

 

N

Omledningsriktning mot öster

Omledningsriktning mot väster

N
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7.1.14 Vägvisning till allmänna inrättningar samt 
serviceanläggningar  

 

H23 Förberedande upplysning om vägnära serviceanläggningar 

Tillämpning: 

Om antalet inrättningar och anläggningar som beviljats vägvisning i en vägvalspunkt är stort, 
kan prioritering av vilka som ska finnas på märke H23 behövas.  

På vägar med tillåten hastighet 80 km/tim och lägre samt inom tätorter ska normalt inte 
förberedande upplysning ges.  

Utforming : 

På rastplatsvägnätet, som består av det nationella stamvägnätet och regionalt utpekade viktiga 
stråk för t.ex. turism och långväga godstransporter, ska rastplatser ha förberedande utmärkning 
och ha utmärkning om avstånd till nästa rastplats.  

7.1.14.1 Exempel på vägvisning till allmänna inrättningar och 
serviceanläggningar 

Nedan ges några exempel på utformningen av märke H23: 
 

 

 

Figur 7.1- 7 
Förberedande upplysning om 
informationsställe och servering. Märket är 
uppsatt på väg som inte är motorväg eller 
motortrafikled. 
 

 

Figur 7.1- 8 
Förberedande upplysning om rastplats som 
innehåller informationsplats och servering. 
Märket är uppsatt på väg som inte är 
motorväg eller motortrafikled. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1- 9 
Alternativ på förberedande upplysning om 
parkeringsplats som inte uppfyller  
kriterierna för rastplats. 

 

Figur 7.1- 10 
Förberedande upplysning 
medföretagsemblem till anläggningar för 
drivmedel ochrestauranger samt 
företagsnamn till hotell. Märketär uppsatt 
på väg som inte är motorväg eller motortrafikled. 
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Förberedande upplysning om parkering som inte innehåller någon servicesymbol ska inte ges 
med märke H23. Sådan förberedande upplysning ges med märke E19 parkering med 
tilläggstavla med avståndet till platsen. 

Exempel på miljöer därH23 kan användas: 

 

 

Figur 7.1- 11 Utmärkning av två på varandra följande rastplatser längs annan väg än motorväg, 
motortrafikled.  

 

Förberedande upplysning om två rastplatser ska ske på rastplatsvägnätet (se under avsnittet 
Placering i längdled). På övriga vägnätet kan utmärkning enligt figuren ovan motiveras av att 
den längst bort belägna rastplatsen innehåller flera serviceanläggningar. 

 

 

Figur 7.1- 12 Förberedande upplysning om rastplats där det har bedömts värdefullt att ge tidig 
information om en kommande rastplats för att undvika att de sämre utrustade 
parkeringsfickorna används som rastställe.  

 

I exemplet ovan ges den förberedande upplysningen på långt avstånd. 
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Figur 7.1- 13 Utmärkning av vägnära serviceanläggning som inte är belägen vid den väg där märke 
H23 satts upp.  

 

 

Figur 7.1- 14 Utmärkning av serviceanläggningar med företagsemblem och där anläggningarna 
efter avfarten är belägna åt olika håll på sekundärvägen. 

 

7.1.15 Utmärkning av korsningar 

7.1.15.1 Allmänt 
Omfattningen av utmärkning i väg- och gatukorsningar är relaterad till korsningstyp, 
dimensionerande hastighet, trafikmängder m.m. Generellt kan sägas att ju mera komplicerad en 
korsning är desto mera vägmärken behövs för att informera och leda trafikanterna genom 
korsningen. En svårighet är att bedöma hur mycket information som kan ges utan att överskrida 
trafikanternas möjlighet att tillgodogöra sig informationen. Så långt som möjligt bör 
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vägmärkena spridas för att undvika koncentrationer i själva korsningen där trafikanternas 
uppmärksamhet behöver vara riktad mot andra trafikanter. Användning av orienteringstavlor 
och tabellorienteringstavlor är ett sätt att ge information om vägval före korsningen, vilket för 
trafikanten kan innebära att vägvisningen i anslutning till korsningen blir mera en bekräftelse av 
beslutet om vägval. Vissa märken måste dock vara placerade nära korsningar av formella skäl, 
t.ex. stopp- eller väjningsplikt, stannande och parkeringsförbud, trafikdelare m.m. 

7.1.15.2 Exempel på utmärkning av korsningar 
Följande figurer visar exempel på användning av vägmärken i några olika korsningstyper. 
Exemplen ska betraktas som typexempel som kan användas i normalfall. Beroende på 
förhållanden på platsen kan utmärkningen behöva utökas eller minskas. Detaljer i exemplen kan 
vara svåra att se på datorskärmen. Genom att skriva ut aktuellt exempel eller förstora bilden på 
skärmen kan man i detalj se märken m.m. på bilderna. 

I några fall visas även vägmarkeringar men detta är då enbart för att visa koppling mellan 
vägmärken och markering, exempelvis vägmärke och vägmarkering för väjningsplikt.  

 

Figur 7.1- 15 Exempel på placering av vägvisare vid uppsättning i 3-vägs korsning. 
 

Om det är lämpligare med hänsyn till sikt eller utrymme eller för att begränsa stolpantalet kan 
vägvisarna som visar in på anslutningsvägen placeras på samma stolpe mitt emot 
anslutningsvägen om huvudvägens bredd är 8 m eller mindre. 

 

 8(41) 



TRVR Råd för vägars och gators utformning  TRV publikation 2015:089 
Ledning styrning och reglering 
Vägmärken 

 
Figur 7.1- 16 Exempel på utmärkning av korsningstyp A med VR 60 till 100 samt måttlig till stor 

trafik 
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Figur 7.1- 17 Exempel på utmärkning av korsningstyp C med VR 60 till 100 samt måttlig till stor 

svängande trafik 
 

I stället för tabellvägvisaren vid körfältet för vänstersvängande trafik kan portalvägvisning vara 
lämplig om andelen vänstersvängande trafik är stor. 

Trafikdelarstolpar ska förses med stolpmarkeringsrör eller stolpmarkeringsskärm på de märken 
som står i tillfarterna till korsningen, dvs de märken trafikanten först möter. 

Stolpmarkeringsrör bör normalt användas eftersom de inte skymmer sikten lika mycket som en 
skärm. Där trafikdelaren kan vara svår att upptäcka p g a siktförhållandena kan dock en skärm 
vara bättre eftersom den syns på längre håll – särskilt i mörker. 
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Figur 7.1- 18 Exempel på placering av vägvisare vid uppsättning i 4-vägs korsning. 
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Figur 7.1- 19 Exempel på utmärkning av korsningstyp A med VR 60 eller lägre samt liten till 

måttlig trafik eller där det inte är lämpligt med F5 
 

högst 50 m
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Figur 7.1- 20 Exempel på utmärkning av korsningstyp C med VR 60 – 100 samt stor svängande 

trafik 
 

Körfältsvägvisare (portalvägvisning) kan behövas vid stor svängande trafik eller om sikten mot 
markplacerade vägmärken är begränsad. 

Stolpmarkeringsrör bör normalt användas eftersom de inte skymmer sikten lika mycket som en 
skärm. Där trafikdelaren kan vara svår att upptäcka p g a siktförhållandena kan dock en skärm 
vara bättre eftersom den syns på längre håll – särskilt i mörker. 

A
lternativt
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Figur 7.1- 21 Exempel på utmärkning av förskjuten korsning 
 

Tabellorienteringstavla ska inte användas vid förskjutna trevägskäl då den inte ger information 
om förskjutningen av korsningarna. 
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Figur 7.1- 22 Exempel på utmärkning av liten cirkulationsplats 

 

I huvudsak anordnas dessa korsningar inom tättbebyggt område där vägvisning inte behövs. Om 
vägvisning ändå anses behövas är det lämpligt att placera tabellvägvisare 10 – 50 m före 
korsningen.  

Exemplet visar vägvisning till namnsatt sjukhus och där beslut finns om att detta namn ska 
anges. Om inte sjukhusets namn ska anges visas enbart symbolen. Vägvisning till sjukhus utan 
akutmottagning sker i förekommande fall med ordet Sjukhus eller sjukhusets namn utan 
symbolen för akutsjukhus. 

Varningsmärke
om det behövs

Vägvisning om
det behövs
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Figur 7.1- 23 Exempel på utmärkning av korsningstyp D - cirkulationsplats 

 
Exemplet visar placering av tabellvägvisare med enbart riktning rakt fram på höger sida av 
frånfarterna (inringade). Placeringen av F6 beror på siktförhållanden och synbarhet. Man kan i 
stället för de inringade tabellvägvisarna sätta upp F5 vägvisare, på refugerna. Då är risken 
större att de är siktskymmande det ännu viktigare att bestämma den exakta höjde och 
pladeringen på plats. 
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Figur 7.1- 24 Exempel på utmärkning av korsningstyp A inom tätort 

 

Exemplet visar vägvisning till numrerad väg inifrån tätort. Om olika gator/vägar bör användas 
för trafik till de eller den numrerade vägen kan väderstreck anges tillsammans med vägnumret. 

Exemplet visar vägvisning till namnsatt sjukhus och där beslut finns om att detta namn ska 
anges. Om inte sjukhusets namn ska anges visas enbart symbolen. Vägvisning till sjukhus utan 
akutmottagning sker i förekommande fall med ordet Sjukhus eller sjukhusets namn utan 
rödakorssymbolen. 

7.1.16 Utmärkning av trafikplatser 
Portalmonterad vägvisning är mera högklassig än markmonterad och används där väg- och 
trafikförhållandena så kräver. Därför kan vägvisningen i en tillfart gå från markmonterad till 
portalmonterad i syfte att förtydliga vägvisningen ju närmare vägvalspunkten man kommer.  

Vid landsbygdsförhållanden bör i normalfallet markplacerad vägvisning väljas. Vid 
inledningssträckans början (där primärvägens kantlinje övergår i körfältslinje) placeras märke 
F7 Avfartsvisare. Avfartsvisaren bör föregås av två märke F4 Avfartsorienteringstavla med 
avstånd L1=L2=500 m.  
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Figur 7.1- 25 Normal markbunden avfartsvägvisning på landsbygd 
 

Vid korta avstånd mellan trafikplatser kan avstånden minskas till L1=L2=300 m och L3>100 m. 
Är L1+L2+L3 mindre än 700 m kan den första förvarningen utelämnas. Minimiutformningen blir 
då L1=300 m och L3=100 m. 

  

Figur 7.1- 26 Minimistandard vid markmonterad avfartsvägvisning i trånga lägen och liten trafik 
 

Vid korta avstånd, särskilt vid extra körfält mellan påfart och avfart, rekommenderas 
portalmonterad vägvisning med portaler, sefigur nedan. Den sista körfältsvägvisaren bör 
placeras i höjd med avfartens spärrområdesnos. Avståndet L1 till den förberedande 
avfartsvägvisningen bör vara minst 200 m. Avståndet L3 från den förberedande 
avfartsvägvisaren till slutpunkten på påfartens observationssträcka bör vara minst 100 m. Vid 
ännu kortare avstånd bör förberedande vägvisning göras separat på ramp och huvudväg. 

  

Figur 7.1- 27 Minimistandard vid portalmonterad avfartsvägvisning i trånga lägen 

 

L1 L2 L3

L1 L3

L1 L3
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7.1.16.1 Sekundärvägsanslutningar till trafikplatser 
 

 

Figur 7.1- 28 Exempel på utmärkning med märke C1 vid en avfartsväg från motorväg eller 
motsvarande. Grundkravet är ett märke på höger sida. Det är dock lämpligt att förstärka med ett  
märke på vänster sida. Vid särskilt svåröverskådliga korsningar kan förstärkningsutmärkning  
göras. Förstärkning kan också göras genom vägmarkering M19, körfältspilar, på körbanan. 
 

Figur 7.1- 28 Exempel på utmärkning med märke C1 vid en avfartsväg från motorväg ellertill 
Figur 7.1-184 visar exempel på hur sekundärvägar kan utmärkas. Exemplen visar också hur 
färgdifferentieringen bör tillämpas och hur symbolen för motorväg används vid olika 
korsningspunkter. 

Exemplen visar normalt endast ena tillfartsriktningen komplett. Den, eller de andra riktningarna 
utmärks på motsvarande sätt. 
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Figur 7.1- 29 Exempel på utmärkning av sekundärvägstillfarter till trafikplats av rutertyp 
 

Tabellorienteringstavla kan inte användas som alternativ till orienteringstavla vid förskjuten 
korsning. Det är inte heller lämpligt här eftersom det för riktning rakt fram endast får visa pil 
och ev. vägnummer. 

 

Figur 7.1- 30 Exempel på utmärkning av sekundärvägstillfarter till trafikplats av klöverbladstyp. 
Observera att endast halva trafikplatsen visas 
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Symbolen för motorväg på vägvisare används endast i sista vägvalspunkten (påfartsvägen). 

Märket för påbjuden körriktning används om det bedöms finnas risk för felkörning mot 
trafikriktningen. 

 

Figur 7.1- 31 Exempel på utmärkning av sekundärvägstillfarter till trafikplats av halv 
klöverbladstyp 

 

Symbolen för motorväg på vägvisare används endast i sista vägvalspunkten (påfartsvägen). 

Utformningen med av- och påfartsvägar placerade intill varandra kan innebära risk för 
felkörning, dvs. att någon av misstag kör in på avfartsvägen och kommer i fel riktning på 
rampen och även på huvudvägen. Det är därför viktigt att göra utmärkningen så tydlig som 
möjligt för att förhindra sådana felkörningar. Märke C1 Förbud mot infart med fordon kan 
exempelvis sättas på båda sidor om avfartsvägen vid anslutningen till sekundärvägen för att 
skapa ”portkaraktär”. Som ytterligare åtgärd kan M19 körfältspilar som visar tillåten 
färdriktning markeras på avfartsvägen. 

Figur 7.1- 32 visar exempel på hur droppe kan utmärkas. 
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 Figur 7.1- 32  Exempel på utmärkning av droppe vid rampanslutning till sekundärväg. 
Observera att det är exempel på vilka vägmärken som bör användas 

 

För att minska risken för att trafikanter som kommer från avfartsvägen ska svänga åt vänster i 
droppen bör märke D1-1 Påbjuden körriktning Höger sättas upp. 

Droppen ska inte märkas ut som cirkulationsplats eftersom ”rundkörning” inte kan göras. 
Däremot ska tillfarterna regleras med väjningsplikt eller i undantagsfall stopplikt.  

7.1.16.2 Hastighetsbegränsning i av- och påfartsvägar. 
Figur 7.1- 33 visar lämpliga placeringar av märken för hastighetsbegränsning av ramper. 
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Figur 7.1- 33 Exempel på normala hastighetsbegränsningar vid påfarts- och avfartsvägar med 
överblickbar geometri utan tvångspunkter (Observera att bilden inte visar andra 
märken som exempelvis stopp- eller väjningsplikt, påbudsmärken, märken för 
vägvisning, mm) 

 

 

Figur 7.1- 34 Exempel på hastighetsbegränsningar vid droppe (Observera att bilden inte visar 
andra märken som exempelvis stopp- eller väjningsplikt, påbudsmärken, märken 
för vägvisning, m.m) 
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7.1.16.3 Portal respektive markbaserad vägvisning 
Figurerna nedan visar vilka alternativ som finns för portal eller markbaserad vägvisning i olika 
typer av trafikplatser. 

 
Figur 7.1- 35 Två körfält i färdriktningen med enfältig avfart 
 

Fem alternativ finns: 

Tabell 7.1- 1 

NR FÖRBEREDANDE  
AVFARTSVÄGVISNING 

FÖRBEREDANDE  
AVFARTSVÄGVISNING 

AVFARTSVÄG-
VISNING 

1 mark mark mark 
2 mark mark portal 
3 mark portal portal 
4 slopad portal portal 
5 portal portal portal 

 

 

Portalalternativen 2-5 bör användas: 

• då synbarheten behöver förstärkas 

• vid stora trafikmängder 
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• vid korta trafikplatsavstånd 

•  
Figur 7.1- 36 Två körfält i färdriktningen som delar sig i ett körfält för vardera riktningen 
 

Två alternativ finns: 

 

Alternativ 1:  normalfall 

Alternativ 2 bör användas: om liten andel av trafiken använder höger körfält vid dåliga 
siktförhållanden, exempelvis ofördelaktig plan- eller profilutformning 
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2Alternativ
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Tabell 7.1- 2 

Nr Förberedande  
avfartsvägvisning 

Förberedande  
avfartsvägvisning 

Avfartsväg-
visning 

1 slopad portal portal 

2 portal portal portal 
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Figur 7.1- 37 Två körfält i färdriktningen med tvåfältig avfart 
 

Fyra alternativ finns: 
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P1 M1
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Tabell 7.1- 3 

Nr Förberedande  
avfartsväg-
visning 

Förberedande  
avfartsväg-
visning 

Avfartsväg-
visare 

Avfartsväg-
visning 

1 mark mark mark portal 

2 mark mark portal portal 

3 slopad portal portal portal 

4 portal portal portal portal 

Portalalternativen 2-4 bör användas: 

• då synbarheten behöver förstärkas 

• vid stora trafikmängder 

• vid korta trafikplatsavstånd 

I alternativ 3 och 4 kan portal P3 slopas om siktförhållandena är goda. 
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Figur 7.1- 38 Tre körfält i färdriktningen med enfältig avfart 

 

Två alternativ finns: 

Tabell 7.1- 4 

Nr Förberedande  
avfartsvägvisning 

Förberedande  
avfartsvägvisning 

Avfartsväg-
visning 

1 portal portal portal 

2 slopad portal portal 
 

Alternativ 1: normalfall 

Alternativ 2: kan användas vid korta avstånd mellan av- och påfarter  
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Figur 7.1- 39 Ett körfält i färdriktningen med enfältig avfart 

 

Råd: Fyra alternativ finns: 

Tabell 7.1- 5 

Nr  Förberedande 
avfartsvägvisning 

Förberedande 
avfartsvägvisning 

Avfartsvägvisare 

1 mark mark mark 

2   slopad mark mark 

3 slopad mark portal 

4 slopad portal portal 
 

Portalalternativen 2-4 bör användas: 

• då synbarheten behöver förstärkas 

• vid stora trafikmängder 

• vid korta trafikplatsavstånd 
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7.1.17 Utmärkning av mötesfri landsväg och 
motortrafikled 

7.1.17.1 Övergång från två till ett körfält 
Utmärkning av övergång från två till ett körfält ska ske med märken F17 Minskning av antalet 
körfält enligt figuren nedan. 

  

Figur 7.1- 40 Normal utmärkning med vägmärken av övergång från två till ett körfält. 
 

 

Figur 7.1- 41 Utmärkning av inledning och avslutning av tvåfältssträcka på 2+1-väg. 
 

7.1.17.2 Långa delsträckor. 
Information om delsträckans längd kan ges med märke F18 Körfältsindelning på sträcka med 
tilläggstavla T1 Vägsträckas längd med början vid märket. Detta bör bara användas om 
särskilda skäl föreligger som till exempel vid ovanligt lång delsträcka. Märkena bör stå 
enkelsidigt cirka 100 m nedströms övergångssträckans slut. 
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Figur 7.1- 42 Utmärkning vid långa delsträckor med information om delsträckelängd 
 

7.1.17.3 Utmärkning med vägmärken av övergång mellan mötesfri 
väg och vanlig 2-fältsväg 

Utmärkningen bör göras tydligare än exempelvis vid slutet av ett omkörningsfält. Detta uppnås 
med märken i överstorlek och i övrigt utfört enligt figur nedan. 

Märkena som placeras i mittremsan kan i vissa fall inte utföras i stor storlek på grund av 
begränsat utrymme. Varnings-, förbuds- och påbudsmärken kan då vara i normalstorlek i 
mittremsan och märkena för upplysning om körfält i bredd anpassas till tillgängligt utrymme. 

 

Figur 7.1- 43 Exempel på utmärkning vid övergång från fyrfältsväg till tvåfältsväg 
 

7.1.17.4 Korsningar på mötesfri väg 
Vid övergång från 2-fältsväg till mötesfri 2+1-väg i korsning typ C bör övergångsutmärkningen 
kombineras med normal korsningsutmärkning enligt följande principer. 

I riktning från 2-fältsväg mot korsningen:  

• Vägvisning för svängkörfält bör ske med F1 Orienteringstavla och F6 Tabellvägvisare. 

• Upplysningen om 2+1-vägen med märke F18 Körfältsindelning på sträcka bör placeras 
före vägvisningen.  

ca 200 m

ca 400 m

400 m

ca 50 m
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• Märken för eventuell hastighetsbegränsning bör placeras mittemellan 
körfältsindelningstavlan och orienteringstavlan. 

I riktning från 2+1-väg mot korsningen: 

• Märke F1 Orienteringstavla bör placeras ca 400 m före korsningen och märke F5 
Vägvisare i korsningen. 

 

Figur 7.1- 44 Exempel på utmärkning vid övergång från mötesfri 2+1-väg och tvåfältsväg i 
korsningstyp C med vänstersvängskörfält före den mötesfria vägen 

 

 

Figur 7.1- 45 Exempel på utmärkning vid övergång från tvåfältssträcka mellan mötesfri 2+1-väg 
och tvåfältsväg vid korsningstyp C med vänstersvängskörfält före den mötesfria 
vägen med lokal hastighetsbegränsning och vändplatsutmärkning. Alla vägmärken 
för hastighet är inte med 

 

Om busshållplatser anordnas i anslutning till korsning på 2+1 väg bör utformning och 
utmärkning ske enligt Figur 7.1-198. 
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Figur 7.1- 46 Exempel på utmärkning av korsningstyp C med hållplatser, vändplats och passage 
för gående Alla vägmärken för hastighet är inte med 

 

Har särskild ”ögla” för vänstersvängande trafik anordnats på 2+1-väg bör utmärkning ske enligt 
Figur 1.7-199. LTF behövs för förbud mot vänstersväng resp. förbud mot infart. 
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Figur 7.1- 47 Exempel på utmärkning av anslutning med ögla 
 

Utmärkning av enkelsidig vändplats bör ske enligt Figur 7.1- 48. 

I fallen ovan ska lokal trafikföreskrift för stopp- eller väjningsplikt, förbud mot infart med fordon 
och förbud mot vänstersväng utfärdas. 

 

Figur 7.1- 48 Exempel på utmärkning av enkelsidig vändplats. Märke C25, förbjuden 
vänstersväng kan också placeras mellan motgående körfält 

 

I fallen ovan ska lokal trafikföreskrift för stopp- eller väjningsplikt, förbud mot infart med fordon 
och förbud mot vänstersväng utfärdas. 
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7.1.18 Utmärkning av övergång mellan motorväg och 
annan väg  

 

Figur 7.1- 49 Exempel på utmärkning av inledning och avslutning av motorväg och mötesfri 
motortrafikled vid trafikplats. Om vägen inte är motortrafikled ersätts skylten E3 
Motortrafikled med Motorväg upphör 

 

Utmärkning av övergång mellan mötesfri motortrafikled och motorväg på sträcka sker på 
motsvarande sätt.   

 

Figur 7.1- 50 Exempel på utmärkning av inledning och avslutning av motorväg och mötesfri 
motortrafikled på sträcka. Om vägen inte är motortrafikled ersätts skylten E3 
Motortrafikled med Motorväg upphör 
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7.1.19 Utmärkning av fyrfältsväg som inte är 
motorväg 

7.1.19.1 Primärvägsanslutning 

 

Figur 7.1- 51 Vägvisning vid enkel trafikplats och utmärkning av refugspets med normal 
utformning utan högeravsvängskörfält, typ F 

 

Refugspetsen kan utmärkas med påbudsmärke D2-3 Påbjuden körbana.  

Vid högeravsvängkörfält kan övervägas att utföra vägvisning med F4 Avfartsorienteringstavla 
och med F7 Avfartsvisare som då placeras vid högeravsvängkörfältets början, se figur nedan 
Refugspets kan då utmärkas med X4 Avfartsskärm. 

 

Figur 7.1- 52 Vägvisning och utmärkning av refugspets vid enkel trafikplats, typ F med 
högeravsvängskörfält 

 

Det bedöms vara en nackdel att ge ett högeravsvängskörfält hög vägmärkesstandard med 
hänsyn till målet om ett stramt formspråk. Hög vägmärkesstandard bör endast användas då 
risken för sidokollision bedöms vara liten. 

Vid utformning utan högerpåsvängskörfält bör övervägas att stoppreglera högerpåsvängen. 
Man kan också förtstärka utmärkningen med märke D1 Påbjuden körriktning. 

ca 500 m
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Är korsningen utformad med högerpåsvängkörfält ska reglerna för körfältsbyte gälla för den 
som kör ut på vägen.  

7.1.19.2 Tillåten trafik 
Finns beslut om att tillåta långsamtgående trafik på sträckan från sista vägvalspunkten fram till 
början av fyrfältsvägen ska utmärkningen utformas enligt nedan. Behov av att tillåta 
långsamtgående trafik kan bero på att det finns bebyggelse med anslutningar till huvudvägen 
längs den aktuella sträckan. I sådana fall ska förberedande upplysning om förbudet ges med de 
aktuella förbudsmärkena och tilläggstavla med avstånd vid den sista korsningen där annan väg 
kan väljas. 

Denna förberedande upplysning bör kompletteras med vägvisning för de förbjudna 
trafikantslagen.  

 

Figur 7.1- 53 Utmärkning där långsamtgående trafik tillåts från sista vägvalspunkt fram till 
början av fyrfältsväg. Exempel på utmärkning av förbud mot trafik med traktor 
och motorredskap klass 2 m.fl. förbud på anslutande väg som leder fram till väg 
där generellt förbud mot dessa råder, samt där förberedande utmärkning infogats 
i lokaliseringsmärke. 

7.1.20 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 

7.1.20.1 Allmänt 
Olika färger och material i beläggningen kan användas för att framhäva gupp, förskjutningar 
m.m., och för att komplettera utmärkning med vägmärken och vägmarkeringar. Olika färger och 
material ger dock inte trafikanterna några anvisningar som de är skyldiga att följa. Den verkan 
har endast vägmärken, vägmarkeringar och andra anordningar enligt VMF. 

Observera att vägmarkeringar inte juridiskt kan ersättas med skilda ytmaterial som t ex 
storgatsten mellan körriktningar eller markplattor vid övergångsställe. 

Om ett farthinder är utformad för den gällande högsta tillåtna hastigheten på den aktuella 
sträckan behövs normalt inte förvarning om farthinder.  

Vid enstaka gupp eller förskjutning ska i normalfallet alltid särskild utmärkning ske, t ex med 
varningsmärke A9 Varning för farthinder, X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m.m. 
eller likvärdig anordning samt vägmarkering M17 Farthinder på guppet. Skälen för utmärkning 
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är att varna och upplysa trafikanter och driftfordon om åtgärderna i dagsljus såväl som i 
mörker. Behovet bedöms vara större vid gupp än vid förskjutning. 

Anordning vid sida av gupp bör förses med markeringsskärm för sidohinder. 

Anpassning av placering av märken i sid- och höjdled kan ske, men hänsyn bör tas till snöröjning, 
utstickande backspeglar, o.d. 

Förberedande vägvisning i form av orienteringstavlor eller tabellorienteringstavlor behövs som 
regel inte. 

Följande figurer och avsnitt redovisar vilka vägmärken och vägmarkeringar som normalt 
behöver övervägas enligt kraven i TrF och VMF vid utformning av miljöprioriterade vägar: 

• Kombinerat övergångsställe och cykelpassage med platågupp.  

• Upphöjd korsning. 

• Avsmalning. 

• Liten cirkulationsplats. 

 

Figur 7.1- 54 Markering av gupp, s.k. busskudde 
 

7.1.20.2 Kombinerat övergångsställe och cykelpassage med 
platågupp 

7.1.20.3 Utmärkning av upphöjd korsning 
TrF och VMF har inga särskilda regler för upphöjda korsningar. Trafikreglerna ändras inte 
heller av att korsningen är upphöjd. Utmärkning ska ske enligt samma principer som andra 
fartdämpande åtgärder. 
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Figur 7.1- 55 Exempel på upphöjd korsning 
 

7.1.20.4 Avsmalning 
Vid långa utspetsningar kan det behövas flera markeringsskärmar vid tillfarterna. 

Avsmalningen kan vara enkel- eller dubbelsidig. Följande vägmärken och vägmarkeringar kan 
vara aktuella, se figurer nedan 

Märke A5 Varning för avsmalnande väg kan användas vid behov för att upplysa och varna 
trafikanterna om avsmalningen. 

• Märke X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m.m. kan användas vid behov för 
att upplysa och varna trafikanterna om avsmalningen. 

Varningsmärke om avsmalnande väg och sidomarkeringsskärm är normalt  inte nödvändigt 
inne på gata med VR 30 eller 40. Vid VR 60 km/tim bör övervägas om varningsmärken krävs 
eller om övriga åtgärder som möblering, ytmaterial m.m. är tillräckliga. 

Vid avsmalningar kan i undantagsfall finnas behov av att vägleda cyklister. 

 
Figur 7.1- 56 Exempel på vägmärken vid enkelsidig avsmalning 
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Figur 7.1- 57 Exempel på vägmärken vid dubbelsidig avsmalning 

7.1.20.5 Hastighetsdämpande korsning; liten cirkulationsplats 

 

Figur 7.1- 58 Möjliga vägmärken vid hastighetsdämpande korsning; liten cirkulationsplats 
 

7.1.20.6 Gångpassage 
För att underlätta för gående att korsa en gata kan gatan utformas med mittrefug och/eller 
fartdämpande åtgärd som gupp, avsmalning, sidoförskjutning. Utmärkning ska då ske enligt 
samma principer som för övriga farthinder. Refug ska förses med påbudsmärke D2 Påbjuden 
körbana. Varning för gående kan ske genom märke A14. Om farthindret på gata med VR 60 är 
utformat för lägre hastighet än den tillåtna ska farthindret utmärkas med märke A9 Varning för 
farthinder och kan då förses med tilläggstavla T22 med texten Gångpassage. 

7.1.21 Utmärkning av GC-vägar 

7.1.21.1 Cykelpassage och cykelöverfart 
Det finns två sätt att anordna en cykelbanas korsning med väg.  

På en cykelpassage har cyklande eller förare av moped klass II väjning mot trafiken på korsande 
gata. Cykelpassagen kan anges med vägmarkering M16 Cykelöverfart eller cykelpassage eller 
med färgad asfalt, annat material eller något annat som markerar passagen. 
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På en cykelöverfart har trafiken på den korsande gatan har väjningsplikt. Trafikmiljön måste 
vara säkrad så att fordon inte kan köras fortare än 30 km/tim. Cykelöverfarten kräver en LTF. 
Den ska märkas ut med B8 cykelöverfart samt markeringarna M16 Cykelöverfart eller 
cykelpassage och M14 väjningslinje, på ömse sidor av cykelöverfarten. 

Cykelöverfart är ett nytt begrepp i Sverige. Genomarbetade råd för tillämpning och utmärkning 
håller på att tas fram. 

7.1.22 Utmärkning av nöduppställningsplatser 
I normalfallet bör förberedande upplysning ges mellan 300 - 500 m före 
nöduppställningsplatsen. Figuren visar exempel på hur en nöduppställningsplats bör vara 
utmärkt. 

 

Figur 7.1- 59 Utmärkning av nöduppställningsplats på 2+1 väg. Linjen på märket E27 anpassas 
till förhållandena på platsen. 

 

7.1.23 Vägmärkesbelysning  

7.1.23.1 Allmänt 
I de allra flesta fall klaras synlighetskraven i mörker med de reflexmaterial som är godkända för 
användning på vägmärken. Genom att använda reflexmaterial med högre reflexvärden kan 
separat belysning av vägmärken med ogynnsam placering från syn- och läsbarhetssynpunkt 
oftast undvikas.  

I tätortsmiljö kan dock separat belysning av vägmärken behövas om den omgivande miljön 
innehåller mycket bakgrundsbelysning i form av vägbelysning och reklamskyltar. Detta gäller 
särskilt portalplacerade märken.  

Vägmärken som placeras på körbanan, i första hand märken för påbjuden körbana, s.k. 
trafikdelartavlor kan i vissa miljöer vara svåra att upptäcka i mörker. Detta kan gälla både i 
tätort och på landsbygd. Ett sätt att slippa separatbelysa dessa märken kan vara att använda 
högreflekterande reflexmaterial och att öka den totala reflekterande ytan genom att placera 
stolpmarkeringsskärmar eller stolpmarkeringsrör under märket. 

7.1.23.2 Ljuskällor 
Innerbelysta vägmärken är tillverkade av material som släpper igenom ljus och ljuskällan är 
placerad inne i vägmärket. Fördelen med innerbelysta märken är att ljuset blir jämnt fördelat 
över hela märket, dvs. innerbelysning ger en god luminansjämnhet. Nackdelarna med 
innerbelysta märken är att de oftast är utförda med oreflekterande vägmärkesbild vilket innebär 
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att syn- och läsbarheten kan helt eller delvis försvinna om belysningen inte fungerar. Det är som 
regel svårare att byta lampor i innerbelysta märken än på ytterbelysta. Livslängden på 
innerbelysta märken är normalt kortare än på ytterbelysta då plastmaterialet åldras och 
färgerna bleknar fortare än på plåtskyltar. Numera förekommer innerbelysning mestadels 
enbart på ”standardmärken” och då oftast på trafikdelartavlor. 

Ytterbelysta vägmärken är normalt utförda som obelysta märken, dvs. i plåt med reflexfolie. 
Belysningen kan vara arrangerad på olika sätt, vanliga glödlampsarmaturer som vanligtvis är 
placerade över märket eller lysrörsarmaturer som kan vara placerade både under och över 
märket. Fördelarna med ytterbelysta märken är att lampbyte som regel är enkelt och att 
märkena genom att de har reflexfolie, i viss mån fungerar även om belysningen slocknar. En 
nackdel med ytterbelysta märken jämfört med innerbelysta är att det kan vara svårt att få jämn 
luminans över hela märket, åtminstone då det gäller stora lokaliseringsmärken. Ljusintensiteten 
blir gärna stor nära ljuskällan och avtagande längre ifrån ljuskällan.  

7.1.23.3 Belysningstekniska krav 
Separat belysta vägmärken har alltid bättre läsbarhet och synlighet än obelysta. Därför kan 
alltid de minimikrav som ställs på reflekterande märkens egenskaper också tillämpas som 
minimikrav på belysta vägmärken.  

Beträffande luminansjämnheten på belysta vägmärken, dvs. förhållandet mellan den svagast 
belysta delen och den starkast belysta delen uttryckt i candela per kvadratmeter, cd/m2, bör den 
på små märken vara minst 1:6 och på stora märken 1:10 

7.1.24 Vägmärken och skyltar i tunnel 

7.1.24.1 Allmänt 
Utmärkning enligt EG-direktivet är obligatoriskt på TEN-T-vägarna men för att få uniformitet i 
utmärkningen med vägmärken och andra skyltar bör dock samtliga tunnlar vars längd är 500 m 
eller mer märkas ut i enlighet med vad som anges nedan.  

I vissa fall, i tex. tunnlar med mycket trafik, är det att rekommendera att utmärkning utförs på 
sätt som anges nedan även om tunneln är kortare än 500 m. 

7.1.24.2 Informationsskyltar 
Den bör placeras parallellt med trafikriktningen. 

Texten bör vara på svenska och engelska. Om det bedöms nödvändigt kan även skylt med andra 
språk användas. Om flera än två språk används bör skyltar på andra språk än svenska och 
engelska sättas i egen uppsättning för att textmassan ska begränsas på varje skyltuppsättning. 

Texthöjden bör vara minst 60/44 mm (versal/gemen). 
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