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F1RORD  

För vigvisning av serviceanläggningar för trafikanter används främst 
informationsmärkena nr  711 - 751. 

I  ett flertal sammanhang har affärsidkare och representanter 	för 
turistbranschen framfört önskemål om  en  mer omfattande vägvisning. Också 
vissa nya märken inklusive symboler har efterlysts.  

I  denna utredning har omfattningen och arten av dylik vägvisning  
de  nordiska länderna jämförts. Utredningen har gjorts  på  basen av 
gällande anvisningar i ue olika länderna. 

Avsikten med utredningen har varit att klargöra om  praxis  i  Finland 
 skiljer sig från  den  i  de  andra länderna  på  ett sådant sätt, att 

det vore befogat att revidera anvisningarna. Utredningen har utförts 
av dipl.ing.  Torni Ristola  från Viatek  Oy  på  uppdrag av VVV:s trafikbyrå. 
Förutom undertecknad har från VVV också byråing. Per-Olof Llnsn deltagit 
i arbetet. 

Dipl.ing. Teuvo  Puttonen 
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I\vsikten 	med 	detta arbete har varit att jämföra principerna för 
vägvisningen  till  serviceanläggningar för trafikanter i  de  nordiska 
länderna  (Finland, Danmark, Norge  och sverige). Jämförelsen har gjorts 

 på  basen av gällande vägvisningsanvisningar och bestämmelser. 

Eftersom anvisningarna i alla fyra länder  är  rätt allmänna  till sin 
 natur, kan det i viss mån förekomma skillnader i fråga om tillämpningen 

av dem i olika delar av ett  land.  Det kan därför finnas större 
skillnader mellan  den  förverkligade vägvisningen i  de  olika länderna 

 än  vad anvisningarna ger vid handen.  

1.1 	Finland 

VV'J  har  år 1982  gett anvisningar angående vägvisning  till  service-
anläggningar "Inforrnationsmärken för turister" (VVV  741907).  

Genom att anordna väguisning  till  serviceanläggningar strävar  man till 
 att uppnå följande: 

* 	förbättrad och mångsidigare trafikservice genom  information 
till  trafikanterna om tillbudsstående  service  och mål, som 

 de  kan behöva  under  resan 

* 	förbättrad trafiksäkerhet genom effektiv 	vägvisning och 
anvisning av lämpliga rastplatser 

* 	begränsning av vägvisningen  till  att gälla endast verkligt 
viktiga eller betydelsefulla mål samt användning av enbart 
absolut nödvändiga vägmärken. 

11ed  informationsmärkena anges serviceanläggningar och -platser samt andra 
anläggningar som trafikanterna kan behöva. Behovet av vägvisning och 
vägvisningens omfattning beror  på  var målet  är  beläget. Informations-
märkena används i huvudsak utanför områden med tät bosättning.  I 

 bosättningscentra vägvisas endast sådana mål, som erbjuder i trakten 
eller med hänsyn  till  centrets storlek ovanlig  service.  

Informationsmärken används i allmänhet 	inte, 	om målet eller dess 
affärsskylt  är  synlig  på  tillräckligt avstånd från vägen eller, om 

 en  lätt upptäckbar motsvarande  service  står  till buds  i närheten, 
t.ex  en  annan servicestation. Likartade närbelägna servicepunkter kan 

 dock vägvisas,  om det  är  nödvändigt för att undvika förväxling. 

Utanför tätorter kan hotell, 	motorhotell, motell eller motorhyddor 
vägvisas  med inforinationsmärken fastän anläggningen  är  väl synlig från 
vägen. 

Informationsmärkena bör endast ange sådana mål och serviceformer, som 
ständigt står  till  trafikanternas förfogande.  Om en  anläggning  är  stängd 

 under en del  av året, bör märkena  under  denna tid övertäckas eller 
tas ned.  I  märken sam  anger  flera serviceformer bör symbolen för 

 en  temporärt nedlagd verksamhet övertäckas för  den  tid avbrottet varar. 

Anläggningen bör regelbundet vara öppen, och  den  bör erbjuda  en service 
 som  är normal  för anläggningar av  if rågavarande slag.  Undantag kan 

i allmänhet endast tillåtas beträffande sevärdheter. ]ppethållnings-
tiderna kan därvid anges med separata tilläggsskyltar. 



2  

Inforinationsmärken  över serviceanläggningar uppsättes med tillstånd av 
vägmyndigheterna  (på  allmän väg väg- och  vattenbyggnadsdistriktet,  på 

 gator och  planevägar  kommunen) i allmänhet av  den,  som  driver den 
 vägiisade  anläggningen. 

Tillståndsinnehavaren förbinder sig att inte längs allmän väg utanför 
sitt eget område uppsätta andra  informations-  eller förhandsmärken eller 
reklamskyltar för anläggningens  serviceforiner  eller försäljningsvaror. 
Dessutom förbinder sig  tillståndshavaren  att inte  på  anläggningens område 
uppställa reklam, som  är  avsedd att läsas från vägen eller sam drar 

 till  sig trafikanternas uppmärksamhet. 

Trafikregleringen vid  oem vägvisade  anläggningen bör uppfylla  de  krav 
som trafiksäkerheten och  anlägyningens  serviceformer ställer. 

Också 	vägmyndigheterna 	sätter 	upp 	vissa 	informationsmärken över  
serviceanlägningar.  För märkena  sv3rar  därvid väg- och vatten- 
byggnadsdistriktet. Dessa märken uppsättes i allmänhet  på  initiativ 
av  WJV  med beaktande av  de  principer som ges i anvisningarna. Också 
andra  än  vägmyndigheterna kan ta initiativ  till  uppsättning av dylika 

 inforrnationsmärken.  Framställningar, som bör motiveras, skall riktas 
 till  ifrågavarande väg- och  vattenbyggnadodistrikt.  

1 .2 	Danmark  

,'nvisningar  för  väguisning  av  sarviceanlTigningar  ges i vägvisnings- 
anvisningar, som givits  âr  19d2  ("öejregler  for  afmaerkning  med 

 vejvisningstavlor").  

Sevärdheter, serviceanläggningar och andra motsvarande mål samt privata 
företag kan  väguises,  om  vejbestyrelsen  finner att trafikanternas fördel 
eller  trafikrsiga  skäl kräver det.  

Vejbestyre!sen sLiväl sJtter  upp sam står för kostnaderna för service-
anläggningarnas vägvisning.  

Om  användning samt placering och utformning av informationskarta besluter 
 vejbestyrelsen.  För uppsättnings- och  underhllskostnaderna  svarar 
 vejbestyrelsen,  ifall inte annat överenskommes.  

I  allmänhet  vägvisas  objektet endast längs  en  rutt. Ifall objektet 
befinner sig mellan flera vägar från vilka det går nästan lika långa 
och naturliga rutter  till  målet, kan  vejbestyrelsen  dock  tillåta 
vägvisning från var och  en  av vägarna, såframt detta inte i övrigt 

 strider mot  vägvisningsanvisningarna.  

På  motorvägar  vägvisas  endast  de  serviceanläggningar (motell, restau-
ranger, servicestationer, parkerings- och rastområden, campingplatser 

 etc.),  som ligger i motorvägens omedelbara närhet eller som  vejbestyrelsen 
 har godkänt som anläggning planerad särskilt för  cnotorvägstrafikanter.  

På  övriga allmänna vägar kan det genom  vejbestyrelsens  beslut  uägvisas 
 till de  i punkt  4  nämnda objekten enligt  de  principer, som anges 

i samma punkt.  

1.3 	Norge  

Statens  vegvesen  har  år 1982  gett anvisningar för  servicevägvisning 
 i vägmärkesanvisningarna  (trafikkavvikling),  vilka ingår i statens 

 veguesens  normsamling (Statens  \iegnornal). 
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Då man  överväger att sätta upp serviceskylt, bör  man  värdera  de  fördelar 
uppsättningen medför.  I  värderingen bör hänsyn tagas  till  trafiksäkerheten 
och trafikantens informationsbehov.  

I 	tätorter används serviceskylt endast i 	undantagsfall, 	eftersom 
hastighetsnivån  är lag  och  informations-  och vägvisningsbehovet kan 
tillfredsställas  på  annat sätt. 

För uppsättning av serviceskylt  på  motorväg eller i anslutning därtill 
bör \Jegdirektoratets tillstånd erhållas.  

Den vägvisade  anläggningens anslutnings- och parkeringsreglering bör 
anordnas tillfredsställande och godkännas av väcjnyndigheterna.  

På  riksvägar, länsvägar och enskilda vägar besluter fylkes vegsjef 
eller av honom befullmäktigad om uppsättande och nedtagande av 
serviceskylt och  på koninunala  vägar kommunstyrelsen 	eller av  den  
befullmäktigad. Vegsjefen kan 	också 	besluta 	om 	vägvisning 	till 

 serviceanläggningar  på  kommunal väg, om uägvisningen  på  riksväg, länsväg 
eller enskild väg behöver kompletteras längs  en  korsande kornunal väg. 

För kostnaderna för servicevägvisningen svarar som regel väghållaren. 
 Praxis  kan  dock  variera något länsvis.  

1.4 	Sverige  

Anvisningarna för vägvisning  till  serviceanläggningar ingar i trafik-
säkerhetsverkets författningssamling, som  till  denna  del är under 

 omarbetning. 

Vid vägvisning  till  serviceanläggningar för trafikanter beaktas framför 
allt trafiksäkerhetskrav samt trafikanternas informationsbehov. 

F1ålet vägvisas  i regel endast från närmaste större allmänna väg. 

Vägvisning kan inte tillåtas ur trafiksäkerhetssynpunkt, om i vägkors-
ningen som leder  till  serviceanläggningen, vägvisas ett flertal andra 
mål (flere  än 3). 

En  serviceanläggning för trafikanterna bör ej vagvisas om anläggningen  

är  synlig  på  tillräckligt avstånd från väg och  den  kan 
identifieras med skylt.  I  vissa  fall  kan  dock  vägvisning 
behövas, om infart  till en  anläggning  är  svår att upptäcka 

 trots  att anläggningen  är  väl synlig. 

- 	är  belägen i större tätort där ortens läge och karaktär 
gör att trafikant kan förvänta sig finna denna typ av 
anläggning 

- 	saknar tillräckliga parkeringsmöjligheter 

- 	saknar av vederbörande myndighet godkänd anslutning  till  
allmän väg 

- 	inte uppfyller skäliga krav  på standard 
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är  belägen  på  sådant färdavstånd från större allmän väg, 
att  den extra  väg trafikanten måste färdas, för att besöka 
anläggningen, blir oskäligt lång i förhållande dels  till 
den service  som erbjudes och dels  till  avståndet  till  andra 
liknande anläggningar längs vägen. 

Hålls anläggning tillfälligt stängd eller uppfyller  den  inte angivna 
fordringar skall märken, som upplyser om anläggning, tas ned eller 
täckas över för denna tid. 

Sker vägvisning  till  anläggning belägen vid annan väg, bör avståndet 
anges, om det överstiger  500 m.  Avståndet anges i närmaste hela  kilometer.  

Beslut om iägvisning  till  serviceanläggningar har hittills fattats av 
länsstyrelsen,  men  beslutsrätten kommer att överföras  till  väghållaren. 
För märkenas uppsättnings- och underhållskostnader svarar  den,  som  driver 
den vägvisade  anläggningen.  

1.5 	Jämförelse 

Några större skillnader i  de aiJmänna  användningsprinciperna finns ej. 
 I  anvisningarna poängteras trafiksäkerhet och trafikantens infor-

mat ionsbehov.  

I de  finländska, norska och 	svenska anvisningarna konstateras att 
informationsmärken om  service  för trafikanter används inom tätort endast 
i speciella  fall. I de  danska anvisningarna finns inte motsvarande 
bestärrinelse. 

Tillstånd för användning av informationsmärke om  service  ges i  Finland 
 av väg- och vattenbyggnadsdistriktet, i  Danmark  av vejbestyrelsen, i 

 Norge  av vegsjefen,  på  motorväg av vegdirektoratet och i  Sverige 
 tillsvidare av länsstyrelsen  men  i framtiden av väghållaren. 

Enligt  de  finländska och svenska anvisningarna står  den,  som  driver 
 ifrågavarande anläggning, för uppsättnings- och underhållskostnaderna. 

 I Norge  och  Danmark  står väghållaren i allmänhet för kostnaderna.  

2. 
ANVÄNDPI I'1iKESTYPER  

2.1 	Finland 

På  allmänna vägar används symboler endast i separata inf'ormationsmärken 
gällande serviceanläggningar. Användning av symboler i samband med andra 
inforrnationsrnärken  är dock  enligt beslut av trafikministeriet tillåtet, 
och kommunerna kan sålunda  på  gator och planevägar använda symbolerna 
också i samband med andra märken. 

ed adressvägvisare kan vägvisas  till friluftsieder,  mindre stug- och 
lantgårdsinkvarteringar samt smärre friluftsområden. 

Symbolerna kan vid behov saninanställas  så  att  de  motsvarar anlägg-
ningarnas serviceformer.  I  kombinerade märken bestämmes symbolernas 
ordningsföljd enligt serviceformernas nivå, högklassiga (t.ex inkvar -
tering och restaurang) i skyltens vänstra kant, symboler av lägre 
klass eller för  service  av temporär natur i skyltens högra kant. 

 Urn  anläggningen har fler  än 3 -  4  serviceformer, väljes endast  de 
3  -  4  viktigaste. 
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Under 	symbolen för carnpingomrde, stuginkvartering eller kombinerad 
inkvartering och restaurang kan fogas  en  tilläggsskylt med symboler 
angivande områdets serviceformer. Endast sådana symboler som ingår i 
anvisningarna får användas. 

Serviceanläggningens namn kan användas i märken för restaurang, 
inkvartering,  café,  vandrarhem, stuginkvartering, campingplats, fri-
luftsområde och skidlift samt undantagsvis också i märken för rastplats, 
badplats och fiskeplats.  I  märken för sevärdhet bör som regel anges 
sevärdhetens namn eller dess  slag.  Ifall anläggningen har ett firrnanamn, 
kan det eller förkortning dEirav användas.  Text  som motsvarar  symbol 

 används ej. T.ex i samband med campingplatssymbol används ej texten 
 "camping"  utan endast områdets egennamn. Ordet hotell eller motell 

kan användas, om det direkt ingår i anläggningens namn. Texten bör 
vara  så  kort som möjligt och  den  får sträcka sig över nögst två 
rader. 

Namnet anges endast i  de  märken som uppsätts vid infarten  till 
 anläggningen samt möjligtvis i märken som uppsätts längre bort  på 

 livligt trafikerad väg, ifall vägvisningen påbörjas redan där. 
Pnläggningens namn används i allmänhet inte i märken, som uppsätts 
för att säkerställa vägvisningens kontinuitet, såvida inte fara för 
förväxling med andra anläggningar föreligger.  

il  
r -  ------ 

- ------ 
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r  ------------ 

LE .  
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LiJ1fl  

Orienteringstavla för turister, typ  f\ 
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[irienteringstavla anvinds  både i  den  anslutning, som leder  till  målet 
och som förhandsmärke före anslutningen. Förhandsmärket skall ge 
förhandsinformation om framförvarande mål,  så  att bilisten kan förbereda 
sig  på  att svänga i rätt anslutning och undvika överraskande 
inbromsningar. Avsikten med förhandsmärkena  är  inte att  de  skall fungera 
som fjärrvägvisande reklam för anläggningen. Flera förhandsrnärken får 
inte sättas upp efter varandra. Endast i undantagsfall, om det  på 

 grund av väçjförhållandena  f inns  uppenoar  risk  för felkörning, kan två 
förhandsmärken efter varandra användas. 

Orienteringstavlor finns i tre storlekar.  I  dem används symboler som  
är 650 x 650 mm, 450 x 450 mm  och  300 x 300 mm. I en  tavla 
får finnas högst fyra symboler.  

På  motorväg används storleken  650 x 650 mm, på  riks- och stamvägar 
och andra livligt trafikerade vägar  450 x 450 mm  och  på  övriga vägar 
eller vid säkerställandet av vägvisningens kontinuitet  300 x 300 mm. 

Under  synibolerna  kan målets namn anges i  den  utsträckning anvisningarna 
tilläter i respektive textsLorlek  2100, 120  eller  100 m. 

Under  orienterinqstavla  av typ  fl  kan fogas tiiläggsskyltar med följande 
pilar och avståndsangivelser: 

[] 

	

[L 	r 
	

il 

iålet  I  pilens riktning 
	

1ålet i pilens riktnino 
och avstånd  till  målet 

I1ålet  vid korsande väg 
	

Avstånd  till  målet 

iiJJI 	I 

->11II  
Pålet  vid korsande väg 
och avstånd  till  anslutning 
och  ml  
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Urienteringstavla  för turister, typ  B  

Orienteringstavla av typ  B  kan användas, om det inom området finns 
många turistmål eller om flera mål vägvisas  via  samma anslutning. 

 Urn  endast två mål väyvisas, används  dock  i allmänhet två tavlor av 
typ  A  efter varandra och i synnerhet i det  fall  att anläggningarnas 
serviceformer  är  olika och  den  ena  är  öppen året om och  den  andra 
endast om somrarna. Orienteringstavlan av typ  B  används alltid  son 

 fbrhandsmärke.  

Orienteringstavlor finns i tre storlekar.  På  motorväg används symboler 
av storleken  450 x 450  rrn.  På  riks- och stamvägar samt andra livligt 
trafikerade vägar används  300 x 300 mm  och  på  övriga vägar samt 
vid säkerstäliande av vägvisningens kontinuitet  200 x 200 mm. 

Under  symbolerna kan målets namn anges i  den  utsträckning anvisningarna 
tillåter i respektive textstorlek  200, 120  eller  100 m. 

2.2 	Danmark 

'id  vägvisning  till  serviceanläggningar används följande vägmärken: 

blåvit vägvisare 
* 	avfartsuisare  och tabellvägvisare med blåvit  symbol  

rödvit vägvisare, orienteringstavla eller portaltavia, i vilka 
i specialfall servicevägvisning kan utföras 
tavla för servicevägvisning med vitt fält, bla kanter och 
svart  symbol  
informationskarta  

I  vägvisare och orienteringstavlor  är  symbolernas storlek  184 x 184 
mm  eller  280 x 260 mm  vid respektive textstorlekar  120  eller  170 
mm. I  märken som har blå eller grön botten, används serviceanläggningens 

 symbol  utan blåa kanter  så,  att det  vita  fliltets  storlek motsvarar 
symbolens normaistorlek (mk1. bla kant). 
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Dimensioneringen av servicetavior  visas  i följande figur. Måtten inom 
parentes används  på  motorväg.  

_CCI U  
IO1O)  

500  

Li  
I4L1  

171  
* / 

!II 1  [©©ff]] i;  r©©i 
	

L©J 
	 :  

Dimensionering av servicetavior enligt danska anvisningar  

Vid väcjvisning  till  serviceanläggningar används i allmänhet vägvisare. 
 På  vägvisaren anges målets namn och i väqvisarens inre ända eventuell 

 symbol.  

Vid vägvisniny  till serviceanläcjgning  får ej användas målets firmamärke, 
reklam eller motsuaranLie.  

Dm  någon av symbolerna lämpar sig för mälet  I  fråga, kan servicetavia 
användas i stället för vägvisare. 

Servicetavia  som används i stället för vägvisare förses med vågrät 
pil  under  symbolen. Pivstånd  till  målet kan anges mellan symbolen och 
pilen i  kilometer  eller hundratal  meter.  

Vid målet används servicetavia utan pil. 

 2.3 	Norge  

Serviceskylt har blå botten, vit kant och ett vitt fält, svart  symbol 
 och eventuell vit  text.  Skyltens dimensionering  visas  i följande figur. 

 Den  eventuella texten förlägges i det blåa fältets övre och/eller 
nedre  del.  Textstorleken  är 70 mrn. 
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,00 	

----••  

Dimensionering av serviceskylt enligt norska anvisningar  

Om  målet har serviceformer sam kräver flera symboler, placeras symbolen 
för  den  viktigaste serviceformen i  den  egentliga serviceskylten och 

 de  övriga symbolerna i miniatyrforruat  I en  tilläggsskylt, vars 

dimensionering  visas  i följande figur.  I  tilläggsskylt kan  1 - 3 

 symboler anges. 

IiLi..I1t.II±J  
I 	 • 	- 	•  

I  samband med serjiceskylt kan tilläggsskylt "Svingpil" användas.  

Usvinqpil  Il  

Dm vägvisningsmålet  ej syns fran vägen eller om oklarhet råder om 
anläggningens infart, uppsättes i anslutningen vägvisare med symboler 
i miniatyr.  På  vigvisaren anges avståndet  till  målet, om det överstiger 

 0,2 km. 
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I  specilfail, tex.  vid vägvisning  till  väg eller område med flera  
serviceanliggningar,  kan vägvisning ske med vanliga orienteringstavlor, 

 på  vilka anges områdets eller vägens namn.  

2.4 	Sverige 

hid 	vägvisning  till 	serviceanlägigningar 	för 	trafikanter 	används  
lokaliseringsrnärken  för  serviceanlägqningar,  symboler  I  vägvisare och 
orienteringstavlor sant  inforrnationskarLor. 

Lokaliseringsrnärken  för  serviceanläggninciar  finns i fyra storlekar.  På  
motorleder  är  symbolens storlek  700 x 700 mm  om tillåten hastighet 

 är  över  90 km/h. På  motorleder,  om tillåten hastighet  är 90 km/h 
 eller mindre samt  på  övriga vägar utanför tätort används storleken 

 500 x 500 m  eller  300 x 300  rrin.  I  tätorter används storleken  400 
x 400 mm  eller  230 x 730  rnp, 

Lokaliseringsnärke  för serviceanläggning  

2.5 	 Jämförelse 

Vägvisning  till  serviceanläggningar för trafikanter sker i  Finland  i 
allmänhet endast med särskilda orienteringstavlor. Dessa  är  av två 
typer. Typ används både i själva anslutningen och som förhandsmärke. 
Typ  B  används endast som  förhandsmnärke.  Symboler används i allmänhet 
inte i vägvisare eller normala orienteringstavlor. Vis sa mål kan  vägvisas  
med adressvägvisare. 

I Finland  kan  1  -  4  symboler anges,  I de  andra nordiska länderna 
bara  en. 

I Danmark  används symbolerna i vägvisare, avfartsvisare, orienterings-
tavlor, i specialfall i  portaltavior  samt  I  servicetavlor.  

Danmark är  det enda nordiska  land  dör  man  vid själva målet använder  
servicetavia  utan pil.  

I Norge  används i huvudsak separata serviceskyltar,  men  symbolerna 
för serviceanläggningar används också i vägvisare och i specialfall 

 I  orienteringstavlor.  Om  målet har flere serviceformer, anges  den 
 viktigaste symbolen i själva serviceskylten och  de  övriga  (1  -  3) 

 i  en  särskild tilläggsskylt.  

I Sverige  används symboler i  lokaliseringsnärken  för serviceanläggningar 
samt i vägvisare och  orienLerinqstavlor. 
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Informationsmärkena  är  i  de  olika länderna rätt lika (blå kant, vit 
botten, svart  symbol). I  det norska märket  är  höjden större  än  bredden.  
I Danmark är  märkena kvadratiska.  De  finländska och svenska märkena 
har bredare kanter och märkena  är  också klart större  än de  norska 
och danska.  

I  följande tabell anges storleken av  symbol  och märke med  en symbol 
 (im  x mm)  enligt  de  olika ländernas anvisningar. 

motorvägar riks- och övriga vägar 
stamvägar 

bredd  x  höjd bredd  x  höjd bredd  x  höjd  

Finland  märke  1320 x 1080 880 x 720 500 x 480 

symbol 650 x 650 450 x 450 300 x 300 

Danmark  märke  700 x 700 500 x 500 500 x 500 
symbol 500 x  SUU  350 x 350 360 x 360 

Norge  märke  500 x 500 500 x  SLiD  500 x 600 
symbol 350 x 360 360 x 360 360 x 360 

Sverige  märke  1160 x 1020 950 x 820 1 ) 640 x 6402 ) 

symbol 700 x 700 500 x 500 400 x 400 

300 x 300 230 x 230 

1) utanför tätort  
2) i tätort 

Endast i  Finland  förekommer  en  tilläggsskylt, som samtidigt  anger  både 
avstånd  till  anslutning och från anslutning  till  mål.  

iILT >  

3 .  

VÄGVISNINGENS  01FrTTNINC  

3,1 	Finland  

Följande faktorer inverkar  på  vägvisningens omfattning och hur långt 
från målet vägvisningen påbörjas:  

- 	målets  servicef  orm  
- 	målets läge, i eller utanför tätort  
- 	målets läge, i trakt med tät eller gles bebyggelse  
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- 	turistrnålens  antal i trakten eller längs vägen mellan två 
större tätorter 

- 	det vägvisade målets kvalitetsnivå och besöksfrekvens jämfört 
med traktens eller vägavsnittets övriga serviceanläggningar. 

Beroende  på  serviceform och trafikanternas behov  är  det ändamålsenligare 
att påbörja vägvisningen  till  vissa mål tidigare  än till  andra. T.ex 

 en inkvarteringsanläqgning vägvisas på  längre avstånd  än en  rastplats. 
 Om  flera serviceforrner anges, övervägs vägvisningens omfattning  på  basen 

av  den  viktigaste serviceformen. 

fål  i tätort vägvisas i allmänhet inte.  Om  vägvisning ändå anses 
ändamålsenlig, sker vägvisningen endast från anslutningen  till den  väg, 
som leder  till  anläggningen. 

Vägvisning  till  ett mål kan anordnas  på  följande sätt: 

Som närvägvi sn ing  

* 	Invid målet (ex. Al) 

* 	Från anslu  tningen  av  en  korsande allmän väg, som leder  
till  målet, då  avståndet  är  högst  1 km (ex. A2)  

Detta vägvisningssätt används för mål vid riks- och stamvägar 
eller vid andra livligt trafikerade vägar. Dessutom används 
vägvisningssättet  på  det sekundära vägnätet och i tätorter, 

 då  vägvisningen endast förutsätter närvägvisninq.  

8.  
Som 	fjärrväqvisning 

* 	Invid målet och från anslutningarna av  de till  målet ledande 
vägarna,  då  målet befinner sig invid allmän eller enskild 
väg  på  stort avstånd  (ex.  Bl,  82  och  83).  

Detta vägvisningssätt används  då  vägvisning påbörjas från 
riks- eller stamväg eller annan livligt trafikerad väg. 
'Jägvisning kan anordnas  via  flera allmänna vägars 
anslutningar.  

De  med streckade linjer angivna rnärkena i figurerna används, om det 
kan råda oklarhet  on  anslutningens läge, t.ex om det mellan förhandsmärke 
och avsedd anslutning  f inns  andra anslutningar. Efter korsningen kan 
också uppsättning av märken övervägas  på den  anslutande vägen, om 

 man  vill bekräfta vägualet för bilisten. 
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Drienteringstavla  för serviceanläggning placeras i egna ställningar  på 
 platser, som bestäms av vägmyndigheterna, i allmänhet  c. 100 - 200 

m  före anslutningens egentliga orienteringstavla.  Om  orienteringstavlan 
placeras före sådan anslutning av enskild eller allmän väg, där egentlig 
orienteringstavla inte finns, bör  den  beroende  på  omständigheterna 
placeras  100 - 500 m  före anslutningen.  

Då man  bestämmer förhandsmärkes placering beaktas förutom terräng-
förhållanden, anslutningar och eventuella andra anläggningar också 
ifrågavarande anläggnings serviceformer. T.ex förhandsrnärke för inkvar-
teringsanläggning kan placeras  530 - 1000 m  före anslutning. Förhandsmärke 
bör i mån av möjlighet placeras  så,  att oklarhet inte uppstår om 
vilken anslutning som avses.  

3.2 	Danmark 

Servicetavior  kan användas  på  följande sätt: 

Invid målet eller i anslutning som leder  till rnlet  

Som förhandsmärke  c. 200 in  före målet.  I  allmänhet används 
endast ett fdrhandsmärke. 

* 	I  stället för vägvisare, om målet ej befinner sig omedelbart 
invid vägen. Härvid fogas  en  pil  till  tavlan. 
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Förhandsmärke används, om det ur trafiksäkerhetssy 
 I  förhandsmärke anges avstånd  till  målet. Avstånd 

i multipler av  SO m  och avstånd  under 100 m  i 
böjd pIl används i förhandsmärke för sådant mål, som 
väg.  Under  pilen anges avstånd  till  anslutning, om 
—  250 rn (50 — 100 m  i tätort).  

'punkt  är  av nöden. 
över  100 m  anges 
tiotal  meter. En 

 ligger vid korsande 
det inte  är 15C  

3.3 	Norge  

Före anslutning, som från allmän väg leder  till vägvisningsmål,  placeras 
serviceskylt eller -skyltar, som motsvarar målets serviceforrner samt 
tilläggsskylt "Svingpil" (Objekt  på  korsande väg). Andra tilläggsskyltar 
används ej, om inte  så föreskrives (se  punkt  4)  för ifrågavarande 
skylt.  I  samma anslutning kan placeras högst fyra serviceskyltar. 
Serviceskyltarna placeras  pa  samma avstånd från anslutning som 
orienteringstavla.  

1 

E 	 I 

8H 
"P  
,nhI 	I 
c•41 	I 

I 	I  

Serviceskyltarnas avstånd från anslutning  

Om  det  är  oklart vilken anslutning 	son  leder  till  målet, kan i 
anslutningen placeras vägvisare med  symbol 	i miniatyr för målets 
serviceform. Också avstånd  till  målet 	anges i väguisaren, om det 
överstiger  200 m. 

Till  serviceanläggning för trafikanter kan också vägvisas från närliggande 
vägkorsningar, om  den  myndighet som besluter om väärkesanvändningen 
finner det nödvändigt. Härvid används vägvisare jämte  symbol. 1\v  

trafiksäkerhetsskäl kan också serviceskylt och "svingpil" användas.  I 
 specialfall kan också orienteringstavla med områdets eller vägens namn 

användas. 
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Jägvisare neö symboi fdr an1qqninq 

 3.4 	5verig  

Till  servicanlgninc f'br  trafikant  vägvisas  endast från närmaste 
större allmänna väg,  on  inte annat stipuleras för ifrågavarande märke.  

Om  màlet  befinner sig vid korsande väg, anges avstånd från  anslutrinq 
 ifall det  iverstiger  OU  m.  Avståndet anges i  kilometer.  

NQ1SNI  4 

7  

Vägvisninc frn storre ilrnän  väg  
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\Jägvisning  till  serviceanläggning belägen i ort  till  vilken vägvisning 
sker 

Förberedande upplysning om serviceanläggning kan vid behov ges  på  vägar 
med hastighet över  71] km/h  och där siktf'örhållandena  är  begränsade. 

Förberedande upplysning om serviceanläggning kan ges genom att 
servicemärke eller dess  symbol  infogas i tabellvägvisare eller 
orienteringstavla. 

Förberedande upplysning om inf'orrnationsställe och rastplats ges  dock 
 normalt genom att respektive märke sätts fristående med tilläggstavla 

med avståndsangiielse. Avståndet bör  då  vara minst  1 km. I  undantagsfall 
kan denna metod användas även för förberedande upplysning om övriga 
serviceanläggningar.  

[I  

oIIIc 
Serviceniärke  används som förberedande upplysning om rastplats 
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Förberedande upplysning om  anlygning  med egen anslutningsväg  

Om  parkeringsplats Och anläggning  är  åtskilda, bör vägvisning ske  till 
parkeringspiatsen. 

3.5 	Jämförelse  

I de  olika ländernas an'iisningar konstateras, att vägvisningens omfattning 
främst beror av anläggningens serviceforrn och hur allmänna dylika 
anläggningar  är  i området. 



19 

I de 	finländska anvisningarna framställs olika  vägvisningssätt  med  
exempeiskisser.  Vägvisningen sker antingen som  närvägvisning  vid målet 
eller från korsande allmän vägs anslutning eller som  fjärrvägvisninq  

vid målet och i  de till  målet ledande vägarnas anslutningar.  I  punkt 

 4  anges vilket  väguisningssätt  som kan användas vid olika anläggningar. 

Informationsmärke placeras  100  -  200 m  före orienteringstavla eller 
 100  -  500  rn  före anslutning utan orienteringstavla.  

I Danmark  kan vägvisning ske vid anläggningen och vid anslutning som 
leder  till den. I  punkt  4  anges vägvisningens omfattning vid olika 
anläggningar.  I  allmänhet  vägvisas  endast anläggningar i vägens omedelbara 
närhet. Från närmaste större väg  vägvisas  dock  inkvarteringsanlägqniflgar, 
badpiatser  och kyrkor.  E3ensinstation  vid korsande väg  kari vägvisas, 

 om avståndet  är  högst  1 km.  

Enligt norska anvisningar 
allmän väg och väg som 
vägvisning ske från när 
vägvisningens omfattning 
inkvarteringsanläggningar 
Serviceskylt placeras  25  - 

vägvisas  anläggningar från anslutning mellan 
leder  till  anläggningen. Vid behov kan också  

1.iggaride  vägars anslutningar.  I  punkt  4  anges 
vid olika anläggningar. Bensinstationer och  
vägvisas  på  största avstånd (upp  till 10 km). 
400 m  före anslutning.  

I Sverige  vägvisas  serviceanläggning endast från närmaste större allmänna 
väg. Förberedande upplysning om rastplats placeras minst  1 km  före 

rastplatsen.  

På  basen av anvisningarna  är  omfattningen av vägvisning  till service-

anläggningar störst i  Finland  och minst i  Danmark.  Anvisningarna  är 

dock så  summariska, att det  är  svårt att dra några slutsatser om 
hur vägvisning förverkligats i terrängen.  

4 . 

KJML  I  TE  TSFORDR  I  NGAR GALLANDE VG\J  I  SADE  ANL\CGNINGAR  

I  det följande anges  de  olika ländernas kvalitetsfordringar gällande 
olika anläggningar samt eventuella specialkrav.  

De  för Finlands  del  angivna beteckningarna för vägvisningens omfattning 
hänvisar  till  punkt  3.1. 

4.1 	Informationsbyrå/Informationskarta  

Finland 
	

Informationsbyrå 

Med märket kan anges informationsbyrå, som upprätthålls av kommun eller 
turistorganisation, där turister kan erhålla  information  om ortens 

turistservice,  t.ex  inkvartering, butiker, evenemang,  öppethållningstider  
för sevärdheter osv. Tillstånd att använda märket kan beviljas endast 

 åt  sådan informationsbyrå, som Centralen för turistfrämjande har gett 
tillstånd att använda  den  internationella  1 -skylten med grön botten.  
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Informationsbyråerna befinner sig i allmänhet i tätorter och vägvisningen 
anordnas endast som närvigvisning enligt  A. 

Danmark 
	

Information  

S 
I- 

Tavlan kan användas vid parkerings- eller rastplats eller motsvarande 
för att ange förekomsten av informationskarta. 

Tavlan kan också användas för väqvisning  till  turistbyrå godkänd ai 
iejbestyrelsen  eller  turstorganisation.  

Norge 	 Turistinformasjon  

Skylten 	anger 	turistinformationsbyrå, informationskarta eller annan 
turistinforrnation.  

Inforrnationens  art  kan anges med  text  i skyltens övre eller nedre 
 dl. 

Sve  r  i ge Informationsställe 

11ärket  kan 	användas 	för 	utmärkning av turistinformationsbyrå och 
inforrnationstavla.  

Används rnärket för vayvisning  till  informationsställe, skall dess  symbol 
 infogas i vägvisaren. Ar informationsstället  en turistinforrnationsbyrå 

 bör  symbol  infogas i vägvisare med  text tTur i stbyrått 

ffiJ  Turistbyrå  -j  
1ärket 	kan användas för vägvisning  till 	industriinforrnationsställe  
tillsammans med märke "Industriområde" 

Ilärket  kan användas tillsammans med andra symboler för att ange 
inforrnationsställe för viss typ av anläggning. 

Jämf  öre  1 se 

I Finland  används inärket endast för att vägvisa  till  informationsbyrå, 
i  de  andra länderna  till  informationsbyrå eller inforrnationskarta.  

I  
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I Norge  kan  text  tillfogas för att ange informationens  art. 

I Sverige är  märkets användning mest omfattande.  Ilärket  kan där kombineras 
med andra symboler för att ange informationsställe för viss typ av 
anläggning.  

I  övrigt  är  anvisningarna likartade och märkena likaså. 

 4.2 	Telefon  

Finland  Telefon  

Ned  märket anges endast telefonkiosker eller andra för allmänheten 
avsedda telefoner, som dygnet  runt  står  till  förfogande och vilka 
möjliggör såväl avgiftsfria nödsamtal som avgiftsbelagda lokal- och 
fjärrsamtal.  

Ned  märket anges i allmänhet endast telefoner utanför tätort, som 
 är  avsedda främst för vägtrafikanter och som finns i vägens omedelbara 

närhet. Telefon i centrum av tätort  vägvisas  ej från  omfartsvåg,  utan 
vägvisning anordnas vid behov endast i telefonens omedelbara närhet 
eller  t.ex  med informationsmärke  på  kioskens tak. För lätt observerbar 
telefon anordnas ingen vägvisning i tätort.  I  glesbygder och  på 

 vägsträckor, där avstånden mellan tätorter  är  stora, kan telefoner 

utmärkas effektivare  än  annorstädes. 

Telefon anges normalt utan förhandsmärke. Förhandsmärke används endast 
 på  livligt trafikerad väg med hög  hastignet,  om telefonen finns  på 

 område i anslutning  till  vägen eller i vägens omedelbara närhet.  

\Jäqvisningen  anordnas enligt  P1  eller  A2.  

- 	Danmark 	 Telefon 

Tavlan användes utanför tätort för att ange telefon, som  är  tillgänglig 

för allmänheten dygnet  runt.  

Tavlan använd 	icke  pa  väg  oom  har  nbdtelefonsystem (t.ex  motorväg). 

Tavlan  anvnd ]ccmalt  inte inom  titort 
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Tavlan används inte som förhandsmärke,  men  kan förses med pil för 
att närmare ange telefonens läge.  

Norge 	 Telefon 

Skylten kan användas i samband med allmänna telefoner i  den  utsträckning 
myndigheterna finner det nödvändigt.  

Sverige 
	 Telefonautomat 

I Sverige 	hör 	mörkvt 
	

inte 	till  gruppen lokaliseringsmärken för  
serviceanläggningar. 

I de  finländska anvisningarna ingår kravet  på  möjlighet  till  avgiftsfria 
nödsamtal.  I de  övriga ländernas anvisningar ingår inte detta krav.  

I de  finländska och danska anvisningarna konstateras, att märket i 
allmänhet inte används i tätort och inte heller som fdrhandsmärke.  

De  norska anvisningarna  är  summariska. Skylten används inte i tätort.  

I de  svenska anvisningarna hör märket inte  till  gruppen lokaliserings-
märken för serviceanläggningar. ilärkets utseende  är dock  lika som  
de  andra länderna,  I  större tätorter används märket inte. 

Sv vornet  

Finland Semiärchet 

1ed  märket 	anges 	natursevärdheter, historiska sevärdheter, museer, 
konstsamlinqar  eller platser för konstevenemang, vilka  är  viktiga för 
turismen.  

I  naturen befintliga mål, som anges med märket, bör stå  under  särskild 
omvårdnad och vid behov bör vid målet finnas tavla med  information 

 om sevärdhetens  art  och historia. 
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Natursevärdheter anges  på  basen av rekorrwnendation av naturvårdsbyrån 
vid  mil jöministeriet.  

Historiska 	sevärdheter anges endast  på  basen av museiverkets 
rekommendation. 

Museer med samlingar av betydelse  på  riks- eller landskapsnivå eller 
av annan motsvarande betydelse anges endast  på  basen av museiverkets 
rekommendation. Detsamma gäller konstmuseer. Lokala museer anges i 
allmänhet endast med adressvägvisare. 

Med märket anges endast  de  konstutställningar som Konstnärsgillet i 
 Finland  rekommenderar. För motsvarande utställningar med keramik, smideri, 

textilhantverk  mm.  fordras rekommendation av Konstindustriförbundet Ornamo 
rf. Üvriga utställningar av varierande klass kan efter prövning vägvisas 
med temporära vägvisare som närvägvisning vid infarten.  

I  märken för sevärdhet kan också  text på  annat språk  än  finska och/eller 
svenska, i allmänhet engelska eller tyska, tillåtas om sevärdheten 
besöks av anmärkningsvärt mycket utlänningar.  De olikspråkiga  texterna 
bör  till  sitt innehåll motsvara varandra.  

I  samband med märke för sevärdhet kan tilläggsskylt med angivelse 
av öppethållningstid användas. Skylten får användas bara i  fall  där 
målet  är  avlägset och målets öppethållningstider avviker från det normala. 
Skylten används  j.  allmänhet bara tillsammans med märke, som placeras 
efter avfartsvägens anslutning, samt  på  svagt trafikerade vägar 
tillsamnans med märke som placeras  I  anslutningen. Tillsammans med 
förhandsmärke används tilläggsskylt ej. 

\Jägvisningens  omfattning  är  i synnerhet beträffande märke för sevärdhet 
beroende av målets betydelse för turismen. Jägvisningen kan anordnas 
enligt  l  eller  B.  

Märke för sevärdhet används inte för att ange utsiktsplats i samband 
med vattentorn o.dyl., utan därvid kan vid behov adressvägvisare användas.  

Danmark 
	

Sevaerdighed  

Med tavlan anges betydelsefulla sevärdheter, t.ex museer, fornminnen, 
gamla byggnader (kyrkor, slott och liknande), samt särskilda utsikts-
platser. Tavlan får användas bara efter samråd med berörd turist-
organisation. 

_____ 	 Severdighet 
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5kylten  kan  anvandas  vid sevärdheter som ur  regional  eller nationell 
synpunkt  är  betydelsefulla eller intressanta,  t.ex  museer, fornminnen, 
gamla kyrkor eller speciella utsiktsplatser, 

Skyltningen bär föreslås av berörd myndighet eller turistorganisation. 

Namn och/eller  art  av allmänt känd sevärdhet kan anges  på  skyltens 
övre eller nedre  del  eller  på  vägvisare.  

Sverige  Sevärdhet  

Ilärket anvands  vid sevärdhet som  är  från rikssynpunkt sevärd eller 
har  regional  karaktär med hög kvalitet. 

Sevärdhetens  art  anges  på  tilläggstavla.  

En  förutsättning för märkets användning  är,  att det vid behov i anslutning 
 till  anläggning finns orientering om anläggningen.  

I Sverige  har  man  upprätthållit  en  förteckning över sevärdheter, som 
Från allmän intressesynpunkt bedömts lämpliga att märka ut. 

;i  fir1 

flärkets  användning  är  mycket  samstämig.  Anvisningarna  är dock,  med 
undantag för  de  finländska, mycket summariska. Beträffande detta märke 

 är en  jämförelse speciellt svår att göra, och  på  basen av anvisningarna 
 är  det inte möjligt att dra slutsatser om  de  vägvisade  målens klass. 

Enligt anvisningarna i  Finland, Danmark  och  Norge  bör  man  förhandla 
om märkets användning med berörd  organisation  eller myndighet.  

1'larkena  är  tiLl  sitt utseende mycket likartade.  

4. 	 Bilverkstac 	 -  

Finland  Bilverkstad  

lied  märket anges reparationsverkstad, som specialiserat sig  på  att 
betjäna vägtrafikanter. dilisten bör kunna erhålla snabbservice vid 
ifrågavarande verkstad för åtgärdande av  de  mest frekventa felen, som 
kan uppstå  under  resa.  
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\ierkstadens  personal  bör vara yrkeskunnig och  de 	oftast behövliga 

bilreservdelarfla  och smörjmedlen bör finnas i  lager  eller snabbt kunna 

erhållas. Dejourering bör anordnas utanför  den  egentliga arbetstiden. 

Detta bör synligt meddelas  på  verkstadsbyggnadefl.  Dessutom  är  det önskvärt 
att verkstaden kan erbjuda bogseringsservice och -dejourering eller 
åtminstone anslå meddelande om närmaste bogseringsföretag. 

Vid behov 	kan 	av 	besiktningsmyfldigheterna 	begäras 	utlåtande om 

bilverkstadeflS  standard  och ändamålsenligheten av att vägvisa  den.  

Serviceverkstäoer  i samband med bensinstatiofler, där endast sedvanliga 
servicearbeten utförs, vägvisas ej. 

ärket  används endast i glesbygder och vägvisning kan anordnas enligt 

 A  eller  81. 

Danmark 	I_LII 	8ilreparation  

Tavlan används endast inom områden, där verkstäder  är  sällsynta och 

endast vid infart  till  verkstad, som  är  svr atr  observera från vägen.  

Norge 	 \ierksted 

5kylten  kan användas vid infart  till  auktoriserad bilverkstod i områden, 
där verkstäder  är  mycket sällsynta och verkstaden eller infarten  är 

 svår att observera från vägen. 

Ortsnamn, verkstadsnarnn,  emblem  eller dylikt anges ej. 

rie  Verkstad 

f'lärket  kar anvinis endast om speciella skäl finns att anje verkstaoen. 

Jämförelse 

Enligt danska och norska anvisningar vägvisas 	verkstad 	endast om 

verkstäder  är  sällsynta inom ifrågavarande område.  I Sverige  vägvisas 
 verkstad bara oa speciella skäl föreligger. Enligt finländska anvisningar 

används märket endast i glesbygder. 
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Kvalitetskrai  pä  verkstaden ställs endast i  de  finländska anvisningarna. 
 I  Norges anvisningar krävs att verkstaden  är  auktoriserad. 

Symbolerna  är iU<altade. 

4.5 	Bensinstation  

Finland 
	

dens  instat  ion  

Användning 	av märket förutsätter, att bensinstationen inte 	annars 
tillräckligt lätt kan observeras och att vägvisningen ur trafikanternas 
synpunkt  är nödvänding pga  att stationerna ligger glest. 

\Jägvisningen  kan anordnas enligt  A  eller  81. 

Danmark 	fl 	E3enzintank  

Tavlan används endast utanför tätort om bensinstationen inte  är  direkt 
synlig från vägen.  

Dm  bensinstationer forekommer sparsamt kan också  en  bensinstation  på 
 sidoväg vägvisas i anslutning, om avståndet från anslutningen  är 

 tillräckligt kort  (max. 1 km).  

Tavlan anvenes 	ailmäohet endast om bensin säljs dygnet  runt.  

Tavlan kan, när det med hänsyn  till  trafiken  är  nödvändigt, användas 
som förhandsinärke för bensinstation som ligger invid vägen. Detta kan 
göras även om bensin säljes endast  under en del  av dygnet.  

Norge 	 Bensinstasjon  

Skylten används i samband med bensinstationer och -automater med nattöppet 
i områden där  stationer är  sällsynta och anläggningen eller dess 
anslutning  är  svår att observera från vägen. 
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Inom områden, där bensinstationerna ligger mycket glest, kan skylt 
uppsättas i anslutning, som ligger närmare  än 10 km  från bensinstation 
vid sidoväg,  ävenom  stationen inte enligt föregående stycke skulle 
kräva skylt vid själva infarten. Härvid förutsätts, att följande  station 

 i  kdrriktningen  ligger längre bort  än  stationen vid sidovägen.  vstånd 
 till  bensinstation anges i skyltens nedre  del. 

Om  det längs  en  väg  är  minst  60 km  mellan bensinstationerna, kan 
detta anges genom att sätta upp  en  skylt med avståndsangivelse  till  
närmaste bensinstation i skyltens nedre  del  och 	tilläggsskylt med  
bensinstationsymbol  i miniatyr samt  avstándsangivelse  till 	följande  
station.  

5OOm 

jNAiI  

Sverige  Bensinstation  

1arket.  bär användas endast om det finns speciella skäl att  vägvisa 
 till  bensinstationen. 

Jämförelse  

I  finländska och norska anvisningar förutsätts, att stationerna ligger 
glest. 

Norges anvisningar förutsätter, att bensin kan erhållas dygnet  runt. 

I Danmark  kan bensinstation invid sidoväg vägvisas, om  den  ligger  
på  högst  1  krn:s  avstånd från  huvudvagen.  I Norge är  motsvarande gräns  
10 kin. 

I Norge  kan  man  med tilläggsskylt ange avstånd  till  därpåföljande 
 bensinstation, om avståndet  är  minst  60 km. 

De  svenska anvisningarna  är  mycket  sunnariska. 

 Symbolerna  är  exakt likadana. 

Inkvartering  

Finland  Inkvartering  



led  märket anges hotell, motell, inotorhotell och motorhyddor som uppfyller 
 de 	krav, 	som 	ställs 	i 	förordningen 	om 	härbärgerings- 	och 

Förplägnadsrörelser  och som  oar  vederbörligt tillstnd att 	bedriva 
härbärgeringsrbrelse,  

Ned  märket anges endast inkvarteringsställe sam speciellt  är  avsett 
för vägtrafikanter. Inkvarteringsställe i tätort utmärks i allmänhet 
inte.  En  i förhållande  till  tätortens storlek betydande inkvarterings-
anläggning kan undantagsvis vägvisas, om inkvarteringstjänster  är 

 sällsynta i trakten.  

I  samband med märket kan anläggningens namn anges,  under  förutsättning 
att eventuella symboler för såväl inkvartering som restaurang hänvisar 

 till  samma anläggning. 

Inkvarteringsrörelsen bör stå 	till 	alla 	trafikanters 	förfogande. 
Inkvartering som  är  avsedd endast för vissa speciella grupper, t.ex 
ett semesterhem för någon  organisations personal, vägvisas  ej med detta 
märke. 

Vägvisningen kan anordnas enligt / eller  B.  

Liten inkvarteringsrörelse kan vägvisas nei adressvägvisare, om  den 
 har minst  8  bäddplatser.  

L 
Danmark 	r 	- 	Hotel  

Tavlan användes i samband med hotell, motell eller gästgiverier ("kro"), 
som  är  godkända av ifrågavarande branschorganisation eller som har 
minst  10 bäddpiater  och där övernattning kan erhållas för  en  enda 
natt. 

Utanför tätort vögvisas från  den  närmaste av följande vägar: 

- 	rikslandsväg 
- 	landsväg 
- 	kommunalväg, som anges med gul färg  på Geodetiska  Institutets 

karta  1:500000.  

Inom bebyggt område kan anläggning vägoisas, om trafikanten pga områdets 
landsbygdskaraktär icke kan förvänta sig att finna övernattnings-
möjligheter. 

Inom tätort används tavlan normalt inte, om inte .iejbestyrelsen finner 
att vägvisning med hjälp av vägvisare och gatunamnskyltar  är  otillräcklig 
och polisen eller vejbestyrelsen anser vägoisningen nödvändig ur 
trafikmässig synpunkt. 

Tavlan används som fbrhandsmärke endast  på höghastighetsleder  med flera 
kärfält i bägge riktningar, samt om siktförhållandena  är  dåliga. 
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Nog 	p 	 Dvernattingssted  

Skylten kan användas vid hotell, högfjällshotell, turisthotell och motell, 
som  är  godkända av Reiselivsdirektoratet, eller härbärgen, som har 
kommunalt härbärgeringstillstånd. Inkvarteringens  art  (hotell, hög-

fjälishotell, turisthotell eller motell) kan anges  på  skylten eller 

i vägvisare.  

fed  skylten vägvisas  till  inkvarteringsanläggning, som i huvudsak betjänar 

trafiken  på den  väg från vilken vägvisningen sker. Härbärgen  på  mer 

 än 5 km:s  avstånd och hotell  mm. på  mer  än iD km:s  avstånd från 
väganslutning uägvisas ej från allmän vc.cJ. Av speciella skäl eller 
inom områden med mycket begränsade inkvarteringsmöjli.gheter kan dessa 
avstånd bverskridas. 

Anläggningens namn, normalt utan tillägysord som hotell  etc.,  kan anges 

i vägvisare. 

Ilindre  härbärgen med upptill  4 rum  och  B  bäddar vägvisas endast vid 
infarten med vit vägvisare med inkvarteringssymbol och texten ItRomti. 

[ 

 Rom  
Anirälan  om verksamheten bör  ha  gjorts  till  polisen eller alternativt 

bör, i  de fall  kommunen det kräver, hälsorådets ärliga tillstånd finnas. 
inlägqningen får ligga högst  2U0 m  från allmän väg. 

Hotell 

i'lärket  används för utrnärkning av anläggning med  normal  hotellstandard 

samt motell. 

- 	 Vid behov kan vägvisning ske med vägvisare innehållande inkvarterings- 
symbol ;arnt anläggningens namn, i allmänhet utan ordet hotell". 

Jämförelse  

I Finland, Danmark  och  Norge vägvisas  med märket  till  hotell, motell, 
motorhycidor och motsvarande.  I Sverige  anges hotell och motell.  

I Finland  kan väçjvisning anordnas som fjärrvägvisning  via  ett flertal 
allmänna vägars anslutningar.  I Danmark vägvisas  från närmaste större 

väg.  I Norge vägvisas  härbärgen vid sidoväg  på  mindre avstånc  än 

5 km  och boteij  etc. på  mindre avstånd  än 1U km  från vanslutningen. 
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Enligt anvisningarna i  Finland, Norge  och  Sverige  kan anläggningens 
namn anges. 

Enligt anvisningarna används inte märket inom tätorter i något  land. 

 Symbolerna  är  likartade.  

14.7 	Restaurang  

Finland  Restaurang  

lied  märket anges endast restaurang, som uppfyller  de  krav, som ställs 
 I  förordningen om härbärerings- och förplägnadsrörelser och som har 

vederbörligt tillstånd att bedriva förplägnadsrbrelse.  I  restaurangen 
bör varmrätter kunna erhållas  under bppethållningstider,  som  är  normala 
för dylika anläggningar. 

Restaurangsymoolen  bör användas för vägvisning  till  anläggning, som 
i huvudsak  är  avsedd för vägtrafikanterna.  I  tätorter utmärks restauranger 
i allmänhet inte. Undantagsvis kan restaurang i tätort vägvisas, om 

 den är den  enda restaurangen längs ett längre vägavsnitt. Caféer 
som har begränsad rätt att servera matportioner vägvisas ej med 
restaurangsymbol. 

Anläggningens namn kan användas i märket, om restaurangen verkar i 
samband med hotell, motell, motorhotell eller motorhydda. Härvid används 
hela anläggningens namn och inte restaurangens eventuella särskilda 
namn. 

\Jäcjvisningen  kan anordnas antingen enligt 	eller i glesbygder enligt  
B. 

Om  restaurangen verkar i  en  historisk eller  på  annat sätt betydelsefull 
byggnad eller miljö, kan vägvisningen vara mera omfattande och också 
restaurangens namn anges.  

Danmark 
	

Restaurant  

Tavlan användes vid restaurang med daglig servering av huvudmåltider. 
Utanför tätorter kan märket användas, om infarten  till  restaurangen 

 är  svår att observera från vägen.  Om  restaurangen ligger vid  en  väg, 
som inte vägvisas, kan tavlan sättas upp i början av vägen.  

I  tätort vägoisas restauranger i allmänhet inte. 
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Tavlan används som förhandsmärke endast  på höghastighetsleder  med flera 

körfält i båda riktningarna och om sikten  är  dålig. 

Symbolerna för inkvartering och restaurang kan vid behov kombineras 
 till en  tavla. 

Norqe 	 Restaurant  

Skylten  anger matställe/restaurang 
 anläggningen har restaurangtillstånd, 

nedre blåa fält. 

Skylten  anger matställe/restaurang  som har kommunens tillstånd att idka 
dylik verksamhet och som i väsentlig  grad  betjänar trafikanterna  på 

 ifrågavarande vag. 

Pnläggning  på  sidoväg vägvisas endast om avståndet från anslutningen 
 är  högst  2 km.  Inom områden där matställen/restauranger ligger glest 

kan nämnda a\j:tnd  i  c brhc iverskridas. 

som serverar 	varmrätter. 	Om  
kan detta anges med  tiRit  i tavians 

5vericie  Restaurang 

iärket  anger  anläggning som tillhandahåller varmrätter. 

Närket  skall inte användas tillsamans med märke för servering för 
att ange att anläggning har både servering och restaurang.  I  sådana 

 fall  anges enbart restaurang. 

Jämförelse 

f'öjlighet  att erhålla varmrätter krävs i alla fyra ländernas anvisningar.  

I Norge  används märket också för att ange andra matställen  än  restaurang. 
 Dm  anläggningen har restaurangtillstånd kan detta anges med  HRtt  

märkets nedre  del. 

I Danmark  kan symbolen kombineras med symbolen för inkvartering. 

 I Finland  kan i vissa  fall  tilläggas anläggningens namn. 
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Enligt anvisningarrna används märket i allmänhet inte inom tätort i  
något av länderna. 

Symbolerna br mycket likartade. 

 4.8 	Café 

F inland Ca f  

fled  märket anges endast  café,  som uppfyller  de  krav som ställs 
fiirordningen om härbärgerings- 	och förplägnadsrörelser och som har 
vederborligt tillstånd att bedriva cafrörelse. 

clärket  används i 
Också annorstädes 
byggnad eller i 
eller om utställ 
vid caft. Caf 
ej. 

allmänhet 
kan  café 

en  miljö 
ung eller 

 I anslutn  

endast 
anges, 
som kan 
dylikt 

ing  till  

för att ange  café  i glesbygd. 
om  verksamheten försiggår i  en 

 anses intressera vägtrafikanterna 
avsedd för vägtrafikanter anordnats 
bensinstation anges i allmänhet 

\)ägvisningen  kan anordnas enligt \. 

Pnläggningens  namn kan användas endast om cafet verkar i  en  historiskt 
betydelsefull byggnad eller i  en p  annat stt intressant miljö.  

Danmark 	1 	Cafeteria 

Ii  
I'led  tavlan angives anläggningar med servering av enklare måltider, 
t.ex morgonmål, kaffe, te, smörgåsar och liknande. 

Utanför tätort kan tavlan uppsättas vid infart  till cafeteria,  som 
 är  svår att observera från vägen. 

Inom tätort används märket i allmänhet inte. 

Tavlan uppsättes 	inte 	om anläggningen angivits med hotell- eller 
res taurangsynbo  1.  

Tavlan används i allmänhet inte som förhandsmärke. 
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Skylten  anger matstalle,  som inte serverar varmrätter. 

Skylten  anger  matställe, 	som har korwnunens 	tillstånd att idka 
ifrågavarande verksamhet och som  är så  beläget, att det i väsentlig 

 grad  betjänar trafikanterna  på  vägen.  

På  riksväg vägvisas inte  till café  invid sidoväg.  På  övriga allmänna 
vägar kan  café  vid sidoväg vägvisas, om avståndet från anslutningen 

 är  mindre  än 1 km.  Inom områden där matställen ligger mycket glest 
kan detta avstånd vid behov överskridas.  

Sverige  Servering 

Ilärket  anger  anläggning som tillhandahåller enklare förtäring t.ex kaffe 
med bröd. 

Märket skall inte användas tillsarrnans med märke för restaurang för 
att ange att anläggning har både servering och restaurang.  I  sådant 

 fall anvnds  enbart det. senare märket. 

1imFhrl  cc  

Några större skillnader  I  anvisningarna finns ej. Kvalitetskraven fr 
 café  motsvarar väl varandra. 

I1ärket  används i allmänhet inte  I  något av  de  nordiska länderna inom 
tätort.  

I Danmark  används märket inte om anläggningen anges med hotell- eller 
restaurancjsymbol.  I Sverige  får inte märket användas tillsamans med 
res tauranysymbol. 

Endast i  de  finländska anvisningarna påpekas, att  café  i anslutning 
 till  bensinstation inte väguisas.  

I Finland  och  Danmark  sker vägvisning  till café  som närvägvisning. 
 I Norge vägvisas  inte caft invid sidoväg frän riksväg.  På  andra 

vägar vägvisas  café  vid sidoväg  på  mindre  än 1 km:s  avstånd från 
anslutningen. Inom områden där matställen ligger glest kan detta avstånd 
vid behov dverskridas. 

Symbolerna  är 1ikadna. 



4.9 	Vandrarhem  
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Finland  Vandrarhem  

Fed  märket anges endast vandrarhem, som ar anslutet  till  Vandrar-
hemsorganisationen i  Finland  eller som har det i f'örordningen om 
hirbärgerings- ocn förp1agnadsrrelser avsedda tillståndet beviljat av 
länsstyrelsen. 

Vandrarhem i tätort vägvisas enligt  A  och vandrarhem utanför tätort 
enligt  A  eller  £1, 

Danmark  \Jandrerh jen  

Tavlan användes endast för att ange vandrarhem som upptas 
Herbergsringens ftrteckning. För uppsättning gäller samma regler som 
för väguisning  till  campingplats. 

IJorge 	r 	1 	Ungdomsherberge  

Skylten  anger  ungciomshärbärge  som drivs av  organisation  ansluten  till 
International Hostel Federation  och  son  har kornunens tillstånd för 
ifrågavarande verksamhet.  

Sverige  Vandrarhem 

Inom tätort bör mörket användas endast för anläggning vars läge gör 
 den  svår att lokalisera.  

I  anvisningarna i  Finland, Norge  och  Danmark  krävs att anläggningen 
bör tillhöra  organisation  för vandrarhem. 

Symbolerna  är  likadana. 



4.10 	Stuginkvartering  
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Finland  Stuginkvartering 

Hed märket viovisas  till  ett område bestående av minst  10  stugor, 
 på  vilket det i stugorna eller andra inomhusutryimnen eller utöver 

dessa i tölt eller husvagnar samtidigt kan inkvarteras minst  40  personer. 
Dessutom bör förplägnadsrbrelse eller möjlighet  till  inköp av livsmedel 
finnas i anslutning  till  eller  I  omedeloer  närhet av anlöggningen. 
Området får inte  her  vara  en  i friluftslagen avsedd campingplats. 

'Jögvisningen  <ur anorclnu5 enligt  A  eller  B. 

Danmark  

Motsvarande märke finns ej.  

Norge 	 Hytter 

Skylten 	an  anvöndas  vid stugor som har helserådets årliga tillstånd. 
nlöogningen  bör bestå av minst  4  stugor och  B  böddplatser.  

Skylten kan envundas vid campingplats, som enbart eller huvudsakligen 
bedriver uhyrnm1 av stugor.  

Or vet p 	vudvt  också finns tält- och/eller husvaynspiatser, anges 
detta  v  thJ uky1t  med miniatyrsymboler. 

SV3r1LJC  Stughy 

För vigvisning  till  enstaka stugor kan utmärkning ske med iögvIsare 
med  text  I5tugaU  eller !?Stugor l!.  

Cc 

I Norge  bo••r  på  amrådet  finnas minst  B  bddplatser  och  I  Finlano 
 minst  4U  bvernattninqsilatser  inklusive eventuella tàlt- och husvagns- 

platser.  I Finland  kan  dock  små stuginkvarteringsområden om minst  B 
 böddpiatser  eau  ni  acftessvögvisere. 
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I  svenska anvisningar finns inte motsvarande bestärnelser,  men  märket 
 anger  i allrnanhet stugby.  

I Danmark  finns inte motsvarande mirke. 

Symbolerna  är  likadana.  

4.11 	Larnpingplats  

Finland  Campingplats  

Ned  märket anges campingplats, som har vederbörligt tillstånd beviljat  
av ifrågavarande länsstyrelse. 

I  tillstånden kiassificerar länsstyrelsen carnpingplatserna  på  basen av 
deras anordningar, utrustning och allmänna servicenivå i tre klasser 
betecknade med  en,  två eller tre stjärnor.  

Under  campingplatssymbolen  sättes ett, två eller tre  vita  snedkryss 
för att ange campingplatsens klass enligt inrikesministeriets beslut. 
Kryssen placeras symmetriskt i förhållande  till  märkets vertikalaxel. 

Områdets namn kan användas i märket, om det  är  fråga om  en  campingplats 
med  en  betydande nänd nattgäster eller om två närliggande campingplatser 
lätt kan förväxlas.  

Den  i inrikesministeriets beslut 	6  nämnda bokstaven  C  angivande  
plats  för husvagnar används inte i märket. 

\Jägvisnino  till  campingplats kan anordnas enligt  M  eller  B. 

Danmark 	fl 	Campingplads  for  telte  

Tavlan använd endast i samband med campingplats som godkänts pD basen 
av  11iljöministeriets bestämmelser. 

Utanför tätort vägvisas anläggningen från  den  närmaste av följande: 

- 	rikslandsväq 
- 	landsväg 
- 	kommunalvög  som  på  Geodetiska  Institutets karta  1:50U000  

anges med gult 
- 	ett vägvisat mål utmärkt som tätort, vilket trafikanten 

kan förväntas passera  på  väg  till  campingplatsen. 
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I  tätort används tavlan endast, om vejbestyrelsen finner att vägvisning 
med vägvisare och gatunamn  är  otillräcklig för att vägleda trafikanten 

 till  campingplatsen och endast i  den  utsträckning polisen eller 
vejbestyrelsen anser att trafikmässiga skäl det kräver. 

Tavlan används som förhandsmärke endast, om det enligt polisen eller 
vejbestyrelsen  f inns trafikmässiga  skäl. Kärvid bör uppmärksamhet fästas 
vid huruvida anslutningen kan ob5erveras tillräckligt tidigt.  

Norge 	__________ 	Campingplass 

1ed  skylten anges apinplatser som helserådet årligen godkänner. 

Skylten  anger  campingplats, där inkvarteringen i huvudsak sker i tält. 
 Om  anläggningen också har husvagnsplatser och stuginkvartering (normalt 

minst  4)  anges detta i tilläggsskylt med miniatyrsymboler.  

På campingplatsskyltens  nedre  del  skall anläggningens klass anges med 
 en,  två eller tre stjärnor.  På  skyltens övre  del  kan anges initialerna 

för  den  bilorganisation som anläggningen  drives  tillsammans med.  

I  vägvisare kan campingplatsens namn anges. 

Skylten används för att ange sådan campingplats, som i väsentlig  grad 
 betjänar trafikanterna  på  ifrågavarande väg.  I  anslutning kan  en 
 campingplats som ligger vid sidoväg  på  högst  3 km:s (1  stjärna) eller 
 5 km:s (2  eller  3  stjärnor) avstând vägvisas. Inom områden, där 

campingplatserna ligger glest, eller om särskilda skäl föreligger, kan 
dessa avstånd bverskridas. 

Svenne 	 Campingplats 

Inom tätort 	ir märket användas endast för anläggning vars läge gör  
den  svår att lokalisera.  

Finns  ett mindre antal stugor  på  campingplats kan märket kompletteras 
med tilläggstavla med  text  "STUGOR". 
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Jämförelse  

I Danmark, Norge  och  Sverige  används märket i allmänhet inte i tätort.  

I Finland  kan vägvisningen anordnas som när- eller fjärrvägvisning 
 till  och med  via  flere allmänna vägars anslutningar.  I Danmark  vägvisas 

 från närmaste stora väg.  I (Jorge  vägvisas  campingplats vid sidoväg 
endast om avståndet  är  högst  3  eller  5 km  (beroende  på  campingområdets 
klass).  

I Finland  kan områdets namn anges.  

I Finland  och  Norge  används  1  -  3  snedkryss eller stjärnor för att 
ange campingområdets klass.  

I Finland  och  Norge  kan områdets serviceformer anges i tilläggsskylt. 

Symbolerna  är  identiska.  

4.12 	Plats  för husvagnar  

Finland Plats  för husvagnar 

Symbolen för husvacjnsplats används für att ange områden som enbart 
 är  avsedda för husvagnar. Väguisningen anordnas enligt  A  eller  3.  

Områden avsedda för husvagnar i anslutning  till  campingplatser, stugbyar 
och inkvarteringsanläggningar anges i allmänhet med tilläggsskylt  son 

 anbringas nedanom respektive märke.  

Danmark 	 arnpingplads  for  voçjne  

Tavlan används  då man  vill ange att området  är  avsett endast für 
husvagnar. Tavlan används enligt  sama  regler som campingplatstavla. 

Tavlorna för campingplats och husvagnsplats kan kombineras  till en 
 tavla om det anses nödvändigt att ange att såväl tält som husvagnar 

får uppställas  på  platsen. 
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Norge 
	 Campingvognplas s  

Skylten kan användas vid campingplats avsedd i huvudsak för husvagnar 
och utrustad med speciell teknik för dessa. 

Beträffande namn och stjärnor följes samma principer  son  för camping-
plats.  

Om  området också har tältplatser och/eller stuginkvartering (i allmänhet 
minst  4),  anges detta med miniatyrsymboler i tifläggsskylt. 

Svar i ge Uppställningsplats för husvagnar 

1ärket  får användas endast 	för vägvisning  till  särskilt anordnad 
campingplats för enbart husvagnar. 

Jämförelse  

I Finland, Danmark octi Sverige  används märket för områden, som  är 
 avsedda enbart för husvagnar.  I Norge  bör området huvudsakligen vara 

avsett för husvagnar.  

I Danmark  kan symbolerna för husvagns- och campingplatser sammanslås 
 till  ett märke.  I Finland  och ilorge kan tilläggsskyltar användas. 

Symbolerna  r  mycket likartade.  

4.13 	 Fas  

fl  

Finland Rastplats 

Närket  placeras vid infarten samt  500 m  före området försett med 
avståndsskylt.  

id  viktigare rastplatser (t.ex invid  en  större bro) kan platsens 
narrin anges.  

Om  tillstånd har beviljats för att  på  rastplatsen bedriva kioskverksamhet 
eller uppställa informationskarta, anges detta med tilläggsskylt "KIOSK' 7  
eller märke  f Or inforniationskarta,  som uppsätts  under rastplatsmärket. 

 Textstorleken  är  därvid  120 mm. 
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Danmark Rasteplads  

Tavlan anvanoes endast 	vid platser som  är  försedda med bord och 
sittplatser.  

Om  det i samband med platsen finns toaletter, anges detta med  text 
på  tilläggsskylt.  Om  toaletten  är  speciellt anpassad för rörelsehämmade, 
meddelas detta med motsvarande  symbol.  

Tavlan används för att ange rastplatser vid vägen eller i dess omedelbara 
närhet. 

Förhandsmärke används  på  snabba och livligt trafikerade vägar, om sikten 
ir oali. 

iJorge 	 Resteplass  

Skylten  anger  rastplats med bord, stolar, avfallskäri  mm.  

Skylten används endast i samband med rastplats, som byggts eller jodkänts 
av behörig myndighet och som ligger omedelbart invid vägen. 

Rastplatsen bör skyltas endast frän  den ko'rriktnin,  som har rastplatsen 
 på sin  högra sida.  

Om  rastplatsen  är  försedd med toalett, anges detta med niniatyrsymbol 
 på  tilläggsskylt.  

Sverige  Rastplats  

a  

Närket  får användas endast för upplysning om anläggning invid vägen. 
Namn  på  rastplats kan anges  på  märket eller  på  tilläggstavla. För 
vägvisning  till  rastplats som innehåller informationsställe, kan märket 
kombineras med :iärkfJ 'IJFORiTIONS5TLLP.  

I  alla länderna vöviss endast rastplatser i vägens omedelbara närhet. 
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I  anvisningarna i  Finland  och  Sverige  ges möjligheten att ange platsens 
namn. 

Symbolerna  är s  gott som lika.  

4.14 	Friluftsområde  

Finland  Friluftsområde  

fled  märket kan anges allmänna rekreationsornråden  så  sain  friluftsparker, 
frilufts- och utflyktsområden med ordnade frilufts-, idrotts- och 
utfl'jktsmöjligheter. Området bör upprätthållas av stat, komun eller 

 organisation  och friluftslivs- och notionsmöjligheterna bör vara 
rnngsidiga. Sk. spånbanor avsedda för  motion  anges t.ex inte med detta 
märke. 

Utlåtande av ifrågavarande komun om behovet av vägvisning bör alltid 
inhegdras. 

Jägvisningen  kan anordnas enligt  A  eller  B.  

Startpunkten för  en  friluftsled kan anges med adressvägvisare. 

<tJ 	J] 
Dan  rna rk 

1otsvarande mSrke  finns ej.  

Nor  ge 

ilotsvarande  märke finns ej.  

a  

Sverige Friluftsomräde  

Namn  pa  friluftsområde får anges. 

För vägvisning  till  inforrnationstavla  för friluftsområde kan märke för 
informationssti1le kombineras med märket für friluftsomrade. 



Jämförelse 

Märket anvans endast. i  Finland  och  Sverige. 

I de  svenska anvisningarna framförs inga kvalitetskrav. 

Symbolerna i  Sverige  och  Finland är  likartade.  

4.15 	Badplats  

Finland  Badplats 

Med märket kan anges allmän simhall och siminrättning 	samt sådan 
badstrand, som  är  godkänd av komuneris hälsovårdsnämnd. 

Vid väguisning  till  simhall bör skylten förses meci texten ttSlt1HALL!. 
 Då  symbolen används tilisamans med  symbol  för campingplats, bör det 

vara möjligt att använda badstranden utan att  man  i övrigt  är  kund 
 på  campingplatsen.  I  annat  fall  anges badplatssymbolen endast i 

campingplatsmärkets tilläggsskylt, där också symbolerna för övrig  service 
på  området anges. 

'Jägvisning  till  badstrand sker vanligtvis enligt  I.  Badstränder av 
hög klass utanför tätort kan också vägvisas från närmaste livligt 
trafikerade väg enligt Bl.  

Danmark 	 Badestrand  

Med tavlan anges badplats i allmänt bruk. 

Badplats utanför tätort vägvisas, om vejbestyrelsen finner det nödvändigt, 
från närmaste allmänna väg som anges  på  Geodetiska  Institutets karta 

 1 :500000. 

I  tätort uppsättes tavlan vid badpiatsens infart eller närmaste större 
gata, om vejbestyrelsen finner det nödvändigt. 

fJorcie 	1 	Badeplass  

Skylten  anger  offentlig badplats eller annan badplats som offentlig 
myndighet önskar vägvisa  till.  
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Badplats  son  ligger  pä  mer  än 5 km:s  avstånd vid sidoväg, får inte 
vägvisas från allmän väg utan speciella skäl. 

Badpiatsens  namn kan anges i vägvisare.  

Sverige  Badplats 

\/ägvisning  till  inomhusbad sker med vägvisare utan  symbol. 

mfa-cl  

I Sverige vävisas  endast badstrand, i  de  andra länderna också simhall. 
 I Finland  kan badplatsens  art  anges med  text på  ifrågavarande märke. 

 I Norge  kan badpiatsens namn anges  på  vägvisaren.  

I Finland vägvisas  badplats i allmänhet i  form  av närvägvisning. Utanför 
tätort kan högklassiga badstränder vid sidoväg uägvisas från närmaste 
livligt trafikerade väg.  I Danmark  kan badplats vägvisas från närmaste 
större väg.  I Borge  kan badplats vid sidoväg  på  högst  5 km:s  avstånd 
vägvisas från allnän väg. 

Symbolerna  är  nästan identiska. 

 4.15 	Fiskeplats  

Finland  Fiskeplats  

'led  märket kan anges fiskedammar, där  man  kan hyra fiskeredskap och 
fiska  mot  avgift. 

Dessutom kan  man  med märket vägvisa  till  platser och vattenområden, 
vilka förvaltas av forststyrelsen och  är  avsedda för fritidsfiske. 
Härvid bör också fisketillstånd kunna inläsas  på  ifrågavarande ställe. 

Iägvisningen  anordnas enligt  f  eller Bl. 

 Danmark 

iotsvarande  märke  f inns  ej. 



Norge 

iotsvarande  märke finns ej.  
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Sverige Försäljningssthlle fdr  fiskekort  

(lrkets  namn  är "Försdljningsställe fbr fiskekort't. 

Jäinf  öre  1 se 

Närket  används bara i  Sverige  och  Finland. 

I Finland  anges med märket fiskeplats, där  man  kan fiska  mot  avgift 
eller inlösa fisketillstånd.  

I Sverige  anges åter försäljningsställe för fiskekort. 

Symbolerna  är  nästan likadana.  

4.17 	Skidlift  

Finland  Skidlift  

Ned  märket anges vintersportcentra och slalombackar med skidlift.  1örket 
 bör avlägsnas  till  sommaren.  

'Jögvisningen  anordnas enligt 	eller  31. 

Danmark  

Motsvarande märke  f inns  ej.  

Norge  

Motsvarande märke finns ej.  



Sven 
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Släoli  ft 

I de  svenska anvisningarna  f inns  särskilda symboler 	för släplift 
respektive korglift.  

Då  det  är  lämpligt, kan märket infogas i vägvisare med namn  på 

 anläggningen. 

Jämförelse 

Iliärket  används bara i  Finland  och  Sverige. 

Den  i  Finland  använda symbolen motsvarar  den  svenska symbolen för 
släplift. 

Kyrka  

Finland  

Notsvarande märke  f inns  ej.  

Danmark  [Il_Ill 	Kirke  

Tavlan användes  f Ur  att ange kyrka, synagoga eller motsvarande där 
det normalt förekommer religiös verksamhet. 

Kyrka utanfUr tätort 
vägvisas från närmaste 
karta  :5UOUUU.  I  täta 

ägvisning  till  kyrka 
kan blåvit vägvisare 
undvika missförstånd. 

kan, om vejbestyrelsen finner det nödvändigt, 
allmänna väg, som anges  på Geodetiska  Institutets 

 t  uppsättes tavlan normalt inte. 

sker normalt med servicetavia.  I  undantagsfall 
med kyrkans namn och  symbol  användas för att  

Norge 	 K  itke  

Kyrkosymnbol  används inte i serviceskyltar.  Den  kan  dock  användas 
stället för kyrkans namn i vägvisningsskyltar. 
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Den  svarta symbolen  visas  alltid  på  vit rektangulär botten. Textstorleken 
 210 m  motsvaras av rektangeins höjd =  36 cm.  Vid andra textstorlekar 

skall samma förhållande gälla för rektangeln.  

Sverige  

Ivlotsvarande  märke  f inns  ej. 

Endast i  Danmark  används  symbol  för kyrka vid vägvisning med 
servicerriärken.  I Norge  används motsvarande  symbol  i  normal  vägvisning. 

Symbolerna  är  nästan likadana. 

 4,19 	Toalett  

Finland  

Toalett belägen vid rastplats eller parkeringsplats vid allmän väg 
vägvisas med  en  vid ifrågavarande områdes informationsmärke fästad 
tiliäggsskylt med texten  tIWCIt.  Toalett i samband med andra anläggningar 
vägvisas ej från vägen. Exempel  på  vägvisning av toalett ges i följande 
bild.  

EJ!QI 
tI 

D i  

cJ  
D I  

EJ II 

I 	I  
$ 	I 

II 
II 
'I 
'I  

DI I  

DI  
:  

EJ  

EI 

EI  

WiR  
Hi  

EI  
LJ 
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Danmark  

Egentligt mthke  f inns  ej,  men  i samband med rastplatsmärket konstateras 
att eventuell toalett anges  på  tilläggsskylt.  

Norge 	 Toalett 

Skylten  anger  toalett som 	står 	till  vägtrafikanternas förfogande. 
Toaletten kan vara speciellt avsedd för vägtrafikanter, t.ex vid 
rastplats, eller  den  kan utgöras av annan offentlig toalett i vägens 
nárhet, t.ex  p  järnvägsstation. 

Skylten kan också användas för att hänvisa  till  närmaste toalett från 
 en  rastplats, som saknar toalett. Skylten placeras  då  före  den  rastplats, 

som saknar toalett och avstånd  till  närmaste toalett anges  på  skyltens 
nedre  del.  Närmaste toalett kan befinna sig  på  följande rastplats 
eller t.ex i samband med bensinstation, caf eller restaurang. 

Toaletten bör vara tillgänglig dygnet  runt. 

*v,tandsasighv.IsI  i 
 n.dsv,t. bU fift. 



Sverige  Toalett 

Ilörket  får användas endast för upplysning om anlöggning invid vögen. 

Jmfdrelse  

I Sverige  används  en  bildsymbol, i  Norge  består symbolen av texten 
t1 L 11 , i  Finland  används tilläggsskylt med  text "WC",  och i  Danmark 
tillggsskylt  med  text "Toilet". 

I Finland  bör toaletten finnas vid rast- eller parkeringsområde och 
 I Danmark  vid rastplats.  I Norge  kan bl.a allmän toalett i vägens 

närhet t.ex  på  järnvägsstation, vagvisas.  I Sverige  anges endast toalett 
invid vägen.  

I Norge  kan märket uppsättas vid rastplats utan toalett för att vägvisa 
 till  närmaste toalett.  

4.20 	Skumsläckare  

Finland 

ilotsvaranda  mirk  finns ej.  

Da nina rk  

Motsvarande märke finns ej.  

Nor  ge 
	

Brannslokningsapparat 

Skylten  anger  att skumsläckare  f inns  tillgänglig för vägtrafikanterna, 
t.ex i anslutning  till  tunnlar eller bilfärjor. 

Symbolen  är  röd  på  vit botten.  

Sverige  

Motsvarande märke finns ej.  

J äinf  öre  1 se 

Närket  används bara i  Norge. 



4.21 	\Jandringsled 

Finland 

[otsvarande  märke  f inns  ej.  

Danmark 

liotsuarande  märke finns ej.  

Norge 

['lotsvarande  märke finns ej. 
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Sver ie  'Jandringsled  

S 

Namn  på  vandringsled får anges. 

Jämfbrelse 

i'lärket  används bara i  Sverige. 

4.22 	Informationskarta  

F inland 

IsrC:AIOM 	J; A  
M.LULA 	))\ 	______________ 

- 	
(1 Ii 	' 
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Inforrnationskarta  kan användas  f  dr att ange läget av serviceanläggningar 
i tätort eller i område som  är  betydelsefullt för turismen. Karta 
bör i synnerhet användas om det inom ett område finns flere närbelägna 
likartade anläggningar. Tillstånd att uppsätta informationskarta beviljas 
i allmänhet kommun eller  organisation  i turistbranschen.  En  förutsättning 
för erhållande av tillstånd  är  att alla  if rågakornande  företag inom 
området beredes möjlighet att  delta.  

Informationskartans läge anges med märket "Informationskarta".  Flärket  
uppsättes vid infart  till  parkeringsområde, om förekomsten av karta 
ej kan observeras från vägen. 

Informationskartan utgörs av  en  schematiserad karta över området med 
vägnätet utritat i lämplig utsträckning. Läget för  de  angivna 
anläggningarna  utmärkes  med symboler. Kartan bör vara rektangulär och 
dess största tillåtna bredd  är  normalt  3 meter. 

Dan  rna  rk  

Beslut om uppsättning av  informationstavia  fattas av  vejbestyrelsen,  
som också godkänner  tavians  utformning och uppsättningsplats. För 
byggnads- och underhållskostnaderna svarar i allmänhet  vejbestyrelsen,  
om inte annat  överenskorrwnes.  

Lämpliga platser för  inforrnationsta\Jla  är t.ex  större rastplats vid  
wotorväg,  rast- och parkeringsplatser i närheten av större vägars 
anslutningar, tätorternas infarter och färjelägenas omgivningar. 

Informationstavla bör placeras  sä,  att  den  inte kan läsas från vägen.  

Inforrnationstavla  för område utanför tätort bör normalt omfatta ett 
område om  c. 20 - 40 km I  varje riktning,  men  områdets storlek 
beror också av lokala förhållanden. Vid sidan av kartan skall det 
finnas  en  förteckning över  vägvisningsmålen.  Kartan bör vara  c. 1 
x 1 m. På  kartan ges  information  om vägar, olika platser, skogar, 
vattenområden och liknande i  en  sådan utsträckning att trafikanterna 

 på  basen av informationen skall kunna orientera sig och  nå  fram  till 
 sevärdheter och serviceanläggningar angivna  på  kartan.  
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I  tätort anges  på  kartan åtminstone  de  viktigaste gatornas namn.  
Genomfartsied  accentueras och  vägnurnret  anges. Också parkerings-
anläggningar, turistbyråer, teatrar osv,  kari  anges  på inforniationskarta 

 över tätort.  

I  vissa  fall  kan det vara lämpligt att uppsätta informationskarta 
över särskilda mindre områden  t.ex  industriområden,  tulispeditionsområden  
och dylikt.  

Norge 

S 

Inforrnationskartan 	ger  en  översikt över området. 	Pa 	kartan 	kan 
serviceanläggningar, företag  etc.  anges med symboler, siffror eller 
namn. Kartan kan förses med  text  som  anger tavians art, t.ex 
turistinforination,  industriinformation osv. Kartan kan  ha  blå eller  
iit  botten. 

Kartans storlek bestäms från  fall till fall.  Textstorleken  är  i allmänhet 
beträffande rubriken  105 mm,  viktiga ortsnamn  70 mm  och i övrigt  
35 mm.  Syrnbolernas  höjd  är 100 mm.  

Kartan förses med nordpil.  Om  orter utanför kartan anges, bör avståndet 
från kartans gräns  till  orten i fråga anges. 

Kartans läge anges  på  kartan med röd kvadrat och pil. 

Informationskartan bör placeras  t.ex  på  parkeringsplats eller motsvarande, 
där det  f inns  tillräckligt med utrymme att stanna utanför körbanan. 

Informationskartan kan användas såväl i samband med tätorter som andra 
större områden av speciellt intresse för turister. Kartan skall återge 
ett schematiserat vägnät samt mål av olika  slag.  Förutom med symboler 
angivna servicemål kan  på  kartan följande mål anges: 

närmaste  förstahjälpsstation  eller sjukhus med olycksfalls-
avdelning 
närmaste apotek 
fritidsområden med  parker,  linbanor, skidliftar  etc. 
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Hållplatser och  stationer  för järnväg och  buss  
* 

	

	kyrkor, flygstationer,  färjligen, industriomráden 
 platser för långtidsparkering 

Vid infarterna  till  industriområden kan  informationsKarta  uppsättas för 

att  vdyvisa  till  företag  på  omrâdet.  

Sverige  

För  information  eller upplysning om turist- eller industriområden eller 
liknande kan informationskartor användas. Informationskartor kan avse 

 en  ort, flere orter inom ett  or1riL  eller  nagon  speciell verksamhet 

inom ett område.  

Industriinforrnation 	kan 	avse  incustrier 	inom 	ett 	område 	eller 

industriområden inom  en  ort.  

På  informationskarta  ken  anges symboler för serviceanläggningar samt 

kartans läge  
* 	turistbyråer:  
* 	teleanläggning, telefonautomat  
* 	polisstation eller  polisvaktkontor 
* 	postkontor  
* 	järnvägsstation  
* 	sjukhus 

flygplats  
* 	 färjläqe 
* 	djurpark  
* 	P-platser  
* 	vägnummer  
* 	 gatuname 
* 	 industriomrärjen 

Inforrnationskarta  sätts upp före eller vid infart  till  ort eller område 
som  visas på  kartan.  Dm  särskilda skäl föreligger, kan informationskarta 
placeras inom området.  Inforrnationskarta  skall sättas upp vid sidan 
av vägen  på  ett sådant sätt att fordon, som stannats vid kartan, 
helt har lämnat körhanen och i förekommande  fall  även vägrenen.  
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I de finUindska  anvisningarna konstateras, att informationskartan bör 
vara  en  rektangel, vars Uingsta sida inte gärna får överstiga  3 m. 

I  danska anvisningar konstateras, att tavlan bör vara  c. 1 x 1 m. 

I  norska och svenska anvisningar ges inga begränsningar  I  fråga om 

storleken.  

I Finland  anges kartans läge med informationsmirke för karta.  I de 
 övriga länderna anges kartans läge med ifrågavarande i-symbol  (jfr. 

 p. 4.1). 

S  
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5.  
SAF1IqANDR  AG 

De  allmänna principerna för användning av 	informationsmärken 	för 
serviceanläggningar  är  mycket likartade.  I  anvisningarna betonas trafik-
sikerheten och trafikanternas inforrnationsbehov. Bara i undantagsfall 
används märken i tätort. 

Tillstånd att uppsätta märke ges i allmänhet  på  länsnivå.  I Danmark 
 ges  clock  tillståndet av vejbestyrelsen.  

I Finland  och  Sverige  svarar  den,  som  driver  ifrågavarande anläggning, 
för uppsättnings- och underhållskostnaderna,  men  i  Danmark  och  Norge 

 väghållaren. 

För vagvisning  till  serviceanläggningar används i  Finland  nästan enbart 
separ3ta orienteringstavlor.  I Norge  används i huvudsak serviceskyltar, 

 men  symboler för serviceanläggningar fogas också  till  vägvisare och 
i specialfall  till  orienteringstavlor.  I Sverige  används symboler i 
servicemärken, vägvisare och orienteringstavlor.  I Danmark  används 
symboler i servicetavior, vägvisare, avfartsvisare, orienteringstavlor 
och i speciella  fall  i portaltavior. 

Servicernärkenas  utformning  är  rätt lika i  de  olika bnderna.  De  finlnska 
 och svenska märkena nar bredare kanter och  de är  ocksâ  klart stbrst 

medan  de  danska märkena  är  minst.  

På  basen av anvisningarna  är  vägvisningens omfattning störst i  Finland 
 och minst i  Danmark.  

Det största antalet symboler för serviceanläggningar ingår i Ce svenska 
anvisningarna, totalt  19  st.  I Finland är  symbolerna  17, 1 Jorge 
16  och i danmark  14 till  antalet.  

I de  svenska anvisningarna ingår rätt summariska krav beträffande  de 
 vägvisade anläggnincjarnas  kvalitet. Beträffande vissa symboler anges 

inte några krav alls.  

De  finländska anvisningarna  är de  mest omfattande. Särskilda anvisniigar 
för servicevägvisning har getts. Anvisningarna angående väguisningens 
omfattning  är dock så  allmänna  till sin  natur, att det  pä  basen 
av dem inte entydigt kan avgöras  på  vilket avständ vögvisningen  till 

 olika mål påbörjas.  

I de  norska anvisningarna ges beträffande vissa anläggningar exakta 
avståndsangivelser för hur långt ifrån  den  allmänna vägen  en  anläggning 
vid oldoväg får vara, für att vägvisas. 
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Finland 

Inforrnationsmärken  för turister. V\JV. Helsingfors  1982 

Huoltoasernat. Liikenneteknillinen  suunnittelu  ja liittymäluvan 
anominen. TVH  742822.  Helsingfors  1976.  (Servicestationer. 
Trafikteknisk planering och ansökning om anslutnings-
tillstånd.) 

Vägservicefunktionerna.  Utredning över rast- och uppställ- 
ningspiatser samt övriga servicefunktioner avsedda för 
vigtrafikanter.  \JVJ, \Jiatek  Oy.  VV\J  742024.  Helsingfors  1977.  

Käymälät yleisten teiden varsilla. TVH  741912.  Helsingfors 
 1984.  (Toaletter längs allmänna vägar)  

Danmark 

Ifmaerkning. Vejregler  for afmaerkning  med vejvisningstavler. 
Vejregelforslag. Vejdirektoratet. Vejregeludvalget. Februar 

 1 982.  

Telefondiskussion Per-Olof Linsn, \J'JV /  Sven Svensson, 
Justitsrrinister' iet 1C.12.1984. 

[Jorge 

Trafikavvikling.  Statens vegvesen. Håndbok  050. Oslo 1981  

Telefondiskussion Per-Olof Linsn, VVV /  Erik B. Hagen, 
\Jedirektoratet 19.12.1984. 

Sverige  

Föreskrifter om vägmirken och 
märken, serviceanläggningar. 
ningssamling.  1 980  

Ett utkast  till  nya TSV:s 
för upplysning om serviceani 

 183-12-21.  

tilläggstavlor. Lokaliserings- 
Trafiksäkerhetsverkets författ- 

"Regler om lokaliseringsmärken 
ggningar, informatioskartor  mm." 
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