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Bakgrund
En grundläggande förutsättning för en
konsekvent och enhetlig vägvisning är att
det finns en plan för hur vägvisningen ska
gå till. Järfälla kommun har tidigare arbetat efter en vägvisningsplan som antogs
1986. Med hänsyn till planens ålder, den
utveckling och utbyggnad som skett samt
framtida planer för kommunen bedöms
vägvisningsplanen vara inaktuell. Kommunen har därför beslutat genomföra en
översyn av befintlig vägvisning i syfte att
upprätta en ny vägvisnings- och skyltplan
för gatu- och vägnätet för biltrafik samt
gång- och cykelvägnätet i Järfälla kommun.
WSP Samhällsbyggnad i Falun har fått i
uppdrag att ta fram en ny vägvisningsplan med kompletterande skyltplan, både
för biltrafik och gång- och cykeltrafik.
Arbetet har bedrivits i ett nära samarbete
med berörda kommunala tjänstemän.

Varför behövs en vägvisningsplan?
Trots att det idag finns tillgång till GPS
och digitala kartor är vägvisningen viktig
för att hitta till en plats eller för att ge trafikanterna information om var de befinner
sig. Systemen överensstämmer inte alltid.
Vägvisningen är också ett sätt att styra
trafiken till de vägar som är bäst lämpade
med hänsyn till målpunkt, kapacitet och
trafiksäkerhet. En enhetlig och konsekvent utformad vägvisning kan således
bidra till bättre trafiksäkerhet, hälsa och
miljö.
Kommunens vägvisningsplan är ett viktigt arbetsverktyg vid hantering av både
enklare och mer komplexa vägvisningsärenden och skapar en enhetlig bedömning. Den är också ett trafikstyrningsverktyg och den underlättar arbetet
med att implementera nya målpunkter i
befintlig vägvisning om vägvisningsplanen finns i grunden. Vägvisningsplanen
underlättar även vid underhåll eller när
skyltar på grund av skada eller ålder
behöver bytas. Med en kompletterande
skyltplan blir vägvisningsplanen ett
viktigt verktyg för kommunala tjänstemän som handlägger ärenden samt för de
4 • VÄGVISNINGSPLAN, JÄRFÄLLA KOMMUN

entreprenörer som utför vägvisning i vägoch gatunätet.
Vägmärken och skyltar för vägvisning bidrar till det visuella intryck trafikanterna
får av gaturummet och i förlängningen av
den kommun man färdas i. Vägvisningen
bör till exempel inte i onödan skymma
byggnader, vackra utblickar eller grönområden. Det handlar om att sätta upp så
få vägmärken som möjligt, men så många
som nödvändigt!

Metod och omfattning
Skyltplanen har föregåtts av en inventering och bristanalys av befintlig vägvisning, samt insamling av övriga underlag
i form av kommunala plandokument som
vägvisningsplanen måste förhålla sig till.
Bristanalysen, samt en enklare trafikutredning för bil- samt gång- och cykeltrafiknäten, inklusive olycksrapportering,
återfinns i WSP:s rapport ”Vägvisningsplan för Järfälla kommun”.
Arbetet har utgått från gällande förordning och föreskrifter samt Trafikverkets
riktlinjer och rekommendationer för
vägvisning. Stam/grenmetoden, vilken
förklaras närmare i avsnittet ”Vägvisningsprinciper”, har tillämpats vid framtagandet av vägvisningsplanen.
Uppdraget har, förutom den enklare
trafikutredningen och bristanalysen,
resulterat i dels föreliggande vägvisningsplan, dels en tillhörande skyltplan.
Vägvisningsplanen innehåller strategin
för hur Järfälla kommun bör vägvisa
mot bakgrund av gällande regelverk och
kommunens styrdokument. Skyltplanen
utgör själva verktyget för det faktiska utförandet av vägvisningen och ska kunna
nyttjas av kommunala tjänstemän vid
beslutsfattande kring vägvisning samt entreprenörer vid uppsättning av vägmärken.

Utgångspunkter
Trafikutredningen och bristanalysen av
befintlig vägvisning har legat till grund
för utformningen av vägvisningsplanen.
För att vägvisningsplanen ska kunna
fungera som ett verktyg i samhällsplaneringen måste den kopplas samman och
harmoniera med kommunens styrdokument och övergripande mål för framtiden.
Vägvisningsplanen måste också förhålla
sig till gällande förordningar och föreskrifter.

tivt samman kommundelarnas målpunkter.
Inom kommundelarna sker en stor del av
persontransporterna på det finmaskiga,
lokala cykelnätet.

Om vägvisningsplanen är internt förankrad i kommunen blir det enklare att
samarbeta i både planerings- och utförarskeden.

Järfälla kommun antog år 2010 en miljöplan2 som gäller för åren 2010-2020. I
miljöplanen framgår bland annat att
Järfälla kommun ska planera samhället så
att målet om en 50-procentig minskning
av användningen av fossil koldioxid för
transporter nås. Kopplingen till vägvisningsplanen är inte omedelbar, men en väl
genomtänkt och utförd vägvisning kan
minska onödig söktrafik vilket bidrar till
minskade utsläpp.

Översiktsplan
Järfällas översiktsplan antogs i juni 2014 .
Översiktsplanen anger riktningen för
Järfällas långsiktiga utveckling och
beskriver ett antal utmaningar som kommunen står inför. En av dessa utmaningar
kallas ”Smart infrastruktur” och innebär att Järfälla ska kunna erbjuda en
samhällsekonomisk effektiv, robust och
långsiktigt hållbar infrastruktur.
1

…Att minska resebehovet och att utveckla ett
system som ger förutsättningar för hållbara
transporter är nödvändigt i strävan mot
hållbarhet.
…Det handlar också om att i den fysiska
miljön ge förutsättningar för att ändra
invanda resmönster som inte är hållbara
samt att minimera störningar, risker och
barriäreffekter.

Med högre prioritet i gaturummet och
närhet mellan målpunkter antas gång- och
cykeltrafik stå för en hög andel av vardagsresor i framtiden.
…Genom att gångnätet är integrerat i stadsmiljön utmärks det av trygghet, genhet och
orienterbarhet.
…Cykelnätet kännetecknas av säkerhet,
framkomlighet och kontinuitet. Regionala,
renodlade, cykelstråk sammanbinder
snabbt och gent norrortskommunerna och
Stockholm city. Huvudnätet knyter effek1 Översiktsplan Järfälla – nu till 2030 (201406-02).

Övriga målformuleringar som har koppling till vägvisningsplanen återfinns i
textrutan till höger.

Miljöplan och handlingsplan för cykeltrafiken

Som ett led i kommunens arbete med
målen i miljöplanen har en handlingsplan
för cykeltrafiken tagits fram. I handlingsplanen finns ett övergripande mål om ökat
cyklande som lyder:
Cykeltrafikens andel av totala resandet ska
öka från dagens 5 % till 20 % år 2030.

…Gatunäten ska vara lättorienterade, öppna och integrerade i
strukturen.
…Befintliga cykelstråk ska stärkas
och nya ska skapas med hög komfort och standard mellan kommundel-centrum och mot grannkommunerna.
Utdrag ur Översiktsplan – Järfälla
nu till 2030.

Cykelnätet är attraktivt och stimulerar till cykling
•

Kommunen prioriterar och
uppmuntrar cykling

•

Cykelnätet är sammanhängande, gent och bekvämt

•

Att cykla i Järfälla är tryggt och
säkert

•

Servicen för cyklisten är god
och gäller hela resan

•

Cyklenätet håller hög kvalitet
året om

Utdrag ur Handlingsplan för cykeltrafiken

Det övergripande målet har sedan delats
upp i olika målområden, vilka återfinns i
textrutan till höger. Som stöd till arbetet
för ökad cykling har ett antal strategier
tagits fram där man bland annat lyfter
vikten av att ”låta cykeln vara med från
början i planeringen” och ”stärka cykelns
konkurrenskraft”.
Vägvisningen är ett viktigt verktyg för att
öka cykelnätets attraktivitet och stärka
cykelns konkurrenskraft. En tydlig och
väl genomförd vägvisning i cykelnätet
signalerar att cykeln är ett prioriterat färdmedel och kan fungera som marknadsföring av cykling. Cykelvägvisning kan
också påverka känslan av kontroll och den
upplevda tryggheten på ett positivt sätt.

2 Miljöplan för Järfälla kommun 2010-2020
(2010-04-22)
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Vägmärken och andra anordningar
skall vara utformade och placerade,
samt i sådant skick, att de kan
upptäckas i tid och förstås av de
trafikanter de är avsedda för.
SFS 2007:90, 1 kap.

Vägvisningsplan Sverige
Vägvisning för riksvägarna och länsvägarna i nummergruppen 100 - 499 sker
enligt ”Vägvisningsplan för Sverige”
som föreskrivs av Transportstyrelsen3. I
planen anges fjärrorter, knutpunkter och
närorter.
Beslut om vägvisning på det övriga
allmänna vägnätet och på kommunala
gator fattas av respektive region inom
Trafikverket och i förekommande fall av
väghållande kommun.
Den nationella vägvisningsplanen anger
riktlinjer som kommunerna kan använda
vid vägvisning på det kommunala vägnätet. Hur vägvisningen sedan utformas
finns reglerat i vägmärkesförordningen,
Transportstyrelsens författningssamlingar
och Trafikverkets riktlinjer (se följande
avsnitt). Det är inte kommunernas skyldighet att ha en vägvisningsplan men det
finns en stor nytta med att upprätta en
sådan.

Regelverk
Vägvisning regleras av flera förordningar,
föreskrifter och riktlinjer. Nedan följer en
kort presentation av de viktigaste.
Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90)

innehåller krav på vägvisningsplaner för
statliga vägar, och regler för hur skyltar
och vägmärken skall vara utformade och
placerade.

Vägar och gators utformning, VGU,

innehåller bland annat information om
placering av skyltar och vägmärken.
Dokumentet är styrande för Trafikverket
men rådgivande för kommuner.

Av Trafikverkets riktlinjer för Väg-

visning (TRV 2011:307 och TDOK
2013:0656) framgår att det är viktigt att

vägvisning utgår från en vägvisningsplan för att den skall bli konsekvent. Det
framhålls att det är viktigt att man kan
följa vägvisningen fram till målet samt att
vägvisningen är tydlig och lättförståelig.
3 TSFS 2012:73
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Av riktlinjerna framgår hur detta uppnås,
t ex hur vägvisningstavlor ska utformas
och placeras för att man skall hinna läsa
och uppfatta innehållet.
Trafikverkets och Transportstyrelsens
föreskrifter (VVFS 2007:305, TSFS
2010:172, VVFS 2008:272) reglerar text-

storlekar, placering, färg etc.

Vägvisningsprinciper
När vägvisning upprättas är det viktigt att
fråga sig för vem vägvisningen är till för.
Den som ska till en plats förutsätts ha viss
kunskap om var målet för besöket eller
resan är beläget. Kraven minskar dock ju
närmare målet besökaren kommer.
För Järfälla kommun avser vägvisningen i
första hand tillfälliga besökare i kommunen eller kommundelen. Besökaren
förutsätts ha en viss kunskap om de norra
och västra delarna av Storstockholm men
förväntas inte hitta till eller mellan Järfällas olika delar.
I kommunen Järfälla heter centralorten
Jakobsberg vilket kan försvåra vägvisningen. Järfälla är endast namnet på
kommunen och dess geografiska område.
Järfälla kommun är beläget inom tätortsgränsen för Stockholm.
Vägmärken och andra anordningar ska,
enligt vägmärkesförordningen, tillsammans med väg- och gatuutformningen och
dess anpassning till väg- och gaturum, ge
trafikanterna vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik.

Stam/grenmetoden
Stam/grenmetoden, vilket är den som
använts i detta uppdrag, är en grafisk beskrivning av vägvisningsplanen. Metoden
kan liknas vid ett träd med stam och grenar, där vägvisningen utmed aktuell väg
utgör stam och anslutande vägar grenar.
Vägvisningen får på så sätt olika nivåer
eller hierarkier beroende på var på trädet
vägvisningen sker. Vägvisningsmålen visas i form av linjer och pilhuvuden i olika
färger eller linjetyper. En sådan linje ska
då börja i startpunkten för vägvisningen
till ett bestämt mål och avslutas med ett
pilhuvud där vägvisningen upphör, vanligen där det angivna målet är beläget eller
där annan vägvisning tar över.
Metoden ger en bra översikt över antalet
vägvisningsmål i enstaka korsningspunkter samt en tydlig bild av var vägvisning
ska sättas upp för att en vägvisningskedja
inte skall sakna någon länk. Metoden är
särskilt användbar i tätorter där vägvisning kan anges till en större stadsdel som
sedan bryts ned i mindre delar.

Grundläggande
principer
En viktig utgångspunkt är att vägvisning
som påbörjats följs upp ända fram till målet och sker på ett enhetligt, konsekvent
och lättförståeligt sätt. Det finns några
grundläggande principer som vägvisningssystemet bör uppfylla.
Tydlighet – Vägmärken ska vara lättlästa,

tydliga och ha hög ljuskontrast. Det får
heller inte finnas några oklarheter som
gör att trafikanten gör en felaktig tolkning.
Konsekvens – Varje vägvisare är en del av

ett system. Anges ett mål måste det finnas
med hela vägen fram till målet. Konsekvens handlar också om att samma typ av
mål ska anges på samma sätt.

Förvarning – Föraren måste kunna vara
förberedd på de beslut som måste fattas. I
komplicerade trafikmiljöer är det viktigt
att märket placeras så att föraren i god tid
kan fatta sina beslut.
Jämförbarhet – Information via vägvi-

sare ska ges med samma namn som till
exempel på turistkartan.

Uppmärksamhet – Systemet måste utfor-

mas så att vägvisare drar till sig uppmärksamhet i konkurrens med reklamskyltar
mm som distraherar föraren.

I teorin är dessa principer inte särskilt
svåra att följa, men i verkligheten, när
flera vägvisningsmål ska konkurrera om
utrymmet för skyltning i en korsning, kan
det bli komplicerat. Det finns en begränsning för hur mycket information en bilist
kan hinna uppfatta. Maximalt fyra mål i
samma riktning är en bra princip att följa.
I första hand bör vägvisningsmål anges
som är av stor betydelse för den främmande trafikanten. Detta innebär att
geografisk vägvisning normalt måste
ges högre prioritet än t ex vägvisning till
inrättningar eller serviceanläggningar. De
har dessutom gatuadress som går att söka
sig fram till via gatunamnsskyltar. Möjligen kan vägvisning ske i sista vägvalspunkten om placeringen av målet kräver
extra vägvisning utöver gatuadressen.
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Karta 1. Järfällas stam/grenplan.
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Färgdifferentiering och
symboler

•

Att använda olika färger på vägmärken är
ett sätt att underlätta informationsinhämtningen. Principen som vägvisningen bygger på är att märkets bottenfärg, tillsammans med versal eller gemen text, avgör
vilken typ märket tillhör.

Kvittens

Vägvisare till platser vid enskilda vägar är
gula med röd ram och svart text.
Vägvisare för allmänna vägar har blå botten med vit versal text.

För motorvägar och motortrafikleder gäller grön botten med vit versal text.

Vägvisare till inrättningar är vita med
svart ram och text, t ex till vårdcentral
eller lanthandel.

Serviceanläggningar vägvisas med vit
botten, svart ram och svart text, t ex till
hotell och restauranger.

För tillfälliga arrangemang används
vägvisare med gul botten samt grön ram
och text.

Vägvisare till intressanta turistmål är
bruna med vit ram och vit text.
Det finns också tre grupper av märken
som använder olika symboler för att
åskådliggöra sitt budskap:
•
Upplysning om allmänna och
kommersiella inrättningar som t ex
sjukhus, busstation och handelsområde mm.
•

Upplysning om serviceanläggningar
som t ex informationsplatser, hotell,

restauranger, badplatser mm.
Upplysning om turistiskt intressanta
mål som t ex turistväg, turistområden eller landmärken mm.
Smbolerna G4 Akutsjukhus, H1 Informationsplats samt I1 Turistväg

Kvittens i trafiken innebär att man får en
bekräftelse på att man kommit till rätt
destination. Kvittensen är viktig för att
undanröja osäkerhet och tveksamhet i
trafiken. All vägvisning ska kvitteras
med ett platsmärke om det inte klart och
tydligt framgår var det vägvisade målet är.
Exempel på mål som kan ha vägvisning
men som inte behöver kvitteras kan vara
järnvägsstation och centrum mm. Däremot är det sällan självklart att man nått
den vägvisade stadsdelen/kommundelen
vilket normalt innebär att det bör finnas
platsmärken där.

Bedömningsgrunder
Hur vägvisning med lokaliseringsmärken
får ske framgår i förskrifter om vägmärken och andra anordningar VVFS
2007:305 och TSFS 2010:172. Bedömningsgrunderna kan sammanfattas enligt
följande:
•

Vägvisning tillåts från närmaste
allmänna väg

•

Snitsling kan godkännas om det
finns skäl

•

Inte för många vägvisningsmål i en
korsning

•

Ingen vägvisning till:
-- mål efter namngiven gata i tätort,
-- mål i ett vägvisat industri-/
handelsområde (normalt finns
informationstavla för området)
-- mål som är väl synligt från vägen
eller
-- mål som kan förväntas i tätort

Undantag kan förekomma om särskilda
skäl finns, exempelvis när ett lokalt mål
är beläget där man inte kan förvänta sig
eller om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.
En utförligare beskrivning av regelverk
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och bedömningsgrunder för placering av
vägvisningsmärken återfinns i Skyltplan
för Järfälla kommun.

Vägvisning till inrättning
eller anläggning
Beslut om vägvisning fattas av väghållningsmyndigheten med stöd av 1 kap. 6
§ och 8 kap. 5 § VMF. Kostnader för att
ett lokaliseringsmärke för vägvisning
sätts upp efter beslut/tillstånd betalats av
den som begärt/ansökt om vägvisningen
enligt 2 kap. 13a § VMF.
Varje ansökan om vägvisning är unik och
måste bedömas utifrån lokala förutsättningar, men det måste dock alltid
förutsättas att trafikanten själv gjort
vissa förberedelser, exempelvis genom
att ta reda på ungefär var målpunkten är
belägen. Det måste även anses rimligt att
en verksamhet, till exempel i sin annonsering och hemsida, lämnar vägbeskrivning
till förväntade besökare. Sådan vägvisning utgår lämpligen från de principer
vägvisningen har.
För att informationen ska vara lättillgänglig krävs att den inte är för omfattande.
Det kan innebära att ett urval mellan angivelserna måste göras så att de inte blir
för många. I första hand bör angivelser
som har stor betydelse för den främmande trafikantens orientering finnas med.
Det innebär att geografisk vägvisning
normalt måste ges högre prioritet än till
exempel vägvisning till inrättningar eller
anläggningar .

Fjärrortsprincipen
Vägvisningen i Sverige bygger på den så
kallade ”fjärrortsprincipen”. Det innebär
att vägvisningen längs en väg anger vägens slutpunkt, fjärrorten. Man kan sedan
lägga till knutpunkter, som är platser
längs vägen där andra viktiga vägar ansluter. Även närorter visas, alltså den ort som
man närmast kommer till längs vägen.

Viktiga kulturbärare
Lokaliseringsmärken för vägvisning är
viktiga förmedlare av ortnamn. De bidrar
10 • VÄGVISNINGSPLAN, JÄRFÄLLA KOMMUN

till att bevara gamla ortnamn och har
på det viset en kulturhistorisk uppgift.
Enligt kulturminneslagen ska kommunal och statlig verksamhet tillämpa god
ortnamnssed. Det innebär bland annat att
namnen ska stavas korrekt och att man
bara ska använda namn som har godkänts
för offentlig kartproduktion.

Vägvisningsmål
Statliga vägar vägvisas enligt principen
Fjärrort – Knutpunkt – Närort.
Fjärrorten anges alltid överst på en vägvisningstavla eller tabellvägvisare. Den
lokala vägvisningen bör i möjligaste mån
anknyta till de nationella och regionala
vägarnas vägvisning. Närorter som vägvisas från de statliga vägarna bör fortsatt
vägvisas på de lokala vägarna.
De mål som vägvisas i Järfälla kommun
är:
Orter utanför kommunen – d v s all-

männa geografiska mål utanför kommungränsen, vägvisas i anslutning till det
nationella och regionala vägnätet.

Kommundelar, centrum och lokala
målpunkter – Kommundelar och dess

centrum vägvisas från det nationella och
regionala vägnätet. Lokala målpunkter
vägvisas från det kommunala huvudvägnätet.
Allmänna och kommersiella inrättningar – Allmänna inrättningar som t ex

sjukhus, industriområden och busstation
eller kommersiella inrättningar som t ex
handelsområden vilka lockar ett stort
antal trafikanter, vägvisas från nationellt/
regionalt vägnät och/eller kommunalt
huvudnät beroende på behov.
Serviceanläggningar – vägvisas från det

kommunala huvudnätet och kan vara t ex
restauranger, hotell, rastplatser eller andra
anläggningar med inriktning på service
till trafikanterna.
Turistmål – d v s turistiskt intressanta

mål. De som har stort turistiskt intresse
kan vägvisas med brun/vit vägvisare eller
med symbolen för sevärdhet.

Vägvisningsplan för
Järfälla
Vägvisningsplanen redovisas dels i
beskrivande form i detta dokument, dels
med hjälp av kartor i dwg-format samt
i MapInfo över gatu- och vägnätet med
förslag på vägvisning enligt stamgrenmetoden. Följande avsnitt visar vägvisningsplanen, uppdelad efter de olika kategorier
av vägvisningsmål som identifierats för
Järfälla.

Orter utanför
kommunen
De geografiska mål som vägvisas ut från
Järfälla och som omfattas av vägvisningsplanen för Sverige framgår av karta 1.
Det vägvisas även till andra enstaka mål
utanför kommunen som inte ingår i vägvisningsplanen för Sverige. Hässelby och
Kista är exempel på sådana mål.

Kommundelar, centrum
och lokala målpunkter
I Järfälla finns ett antal kommundelar och
centrum, d v s geografiska mål, som har
vägvisning. Dessa är Barkarby, Jakobsberg, Kallhäll, Lund, Skälby, Veddesta
och Viksjö. Kommundelarna har ofta diffusa gränser varför det kan vara svårt att
veta när man är framme i slutet av vägvisningen. Vägvisningen till dessa kvitteras
därför med platsmärke med namn infogat
i versaler med vit/svart färgsättning.
Centralorten i Järfälla heter Jakobsberg,
varför vägvisnings till CENTRUM,
avser centrum i Jakobsberg. För att
övriga centrum inte ska förväxlas med
Jakobsbergs centrum vägvisas dessa med
NAMN C.

Namnsatta platser och områden så som
berg, sjöar och naturområden räknas
också som geografiska målpunkter och
vägvisas på samma sätt som kommundelarna.

Allmänna och kommersiella inrättningar
Med allmän inrättning avses en verksamhet som vänder sig till allmänheten som
t ex sjukhus och järnvägsstation. Vägvisning till inrättningar kan behövas om
inrättningen saknar gatuadress eller om
det av andra skäl är befogat, t ex vid svåra
trafiksituationer.
Skola och kyrka är exempel på inrättningar i Järfälla som saknar vägvisning
då de framförallt är till för den lokala
trafikanten, som förväntas ha kunskap
om var inrättningen ligger. Skola kan
möjligen vägvisas som gatunamnsskylt i
sista vägvalspunkt.

Symbolerna G5 Industriområde
och F29 Infartsparkering.

G10 Handelsområde.

De flesta industriområden har vägvisning
med symbolen G5 Industriområde från
nationellt/regionalt vägnät och vidare i
det kommunala nätet. Industriområden
genererar oftare tung trafik varför det är
särskilt viktigt att den leds på lämpliga
gator. Symbolen för industriområde används även för verksamhetsområde varför
verksamheterna inte behöver vara enbart
av industrikaraktär.
Symbolen F29 Infartsparkering anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik och används för att vägvisa till stationerna i Jakobsberg, Kallhäll och Barkarby.
Symbolen på märket anger vilken typ av
kollektivtrafik som är tillgänglig. Vägvisning sker från sista vägvalspunkt i det
kommunala huvudnätet och snitslas inte
om det inte finns särskilda skäl. Vägvisningen är dels till för dem som ska lämna
eller hämta resenärer, dels för de trafikanter som ska parkera och byta färdmedel.
För sjukhus utan akutmottagning gäller
vägvisning med versalgemen text. Symbolen G4, med det röda korset, får endast
användas om sjukhuset har akutmot-tagning. Vägvisning till Jakobergs sjukhus
sker således från sista vägvals¬punkt på
Folkungavägen, men även vid cirkulationsplatserna Folkungavägen/Unionsvägen samt Unionsvägen/Viksjöleden.
Symbolen G10 Handelsområde används
bland annat i vägvisningen till Barkarby
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handelsplats. Symbolen får endast användas i vägvisning till ett område som är
avsett för handel.

Serviceanläggningar
Det finns en mängd olika märken med
symboler för upplysning om serviceanläggningar. Symbolerna kan kompletteras
med namnet på platsen eller företaget.
Serviceanläggningar kan också vägvisas
med enbart text.

(CNG). Anläggningen bör vara tillgänglig
dygnet runt.
Symbolen H8 Vandrarhem bör endast användas i vägvisning till anläggningar som
har normal vandrarhemsstandard.
Vägvisningen till Säby gård sker med
symbolen H5 Servering. Märket får
användas i vägvisning till anläggningar
som serverar drycker och enkla maträtter.
Märket får inte användas i tätorter, där det
brukar finnas serveringar. Anläggningen
bör ha sittplatser inomhus och normala
öppettider. Märket får inte användas tillsammans med märke H6 Restaurang.
Märket H16 Friluftsområde används
endast i vägvisning till ett namnsatt och
geografiskt bestämt område där information om området finns vid parkeringsplatsen för området.

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar
mm; från höger till vänster; H4-1,
H8, H5, H6 och H16.

I tabellvägvisaren ovan används H7
Hotell, H6 Restaurang, H15 Badplats samt
H19 Släplift. H7 får endast användas i
vägvisning till anläggningar som kan ta
emot minst nio gäster samtidigt eller som
har minst fem gästrum. Anläggningen
ska ha normala öppettider. Gäster ska
kunna checka in även nattetid. Symbolen för restaurang bör endast användas i
vägvisning till anläggningar som serverar
varmrätter och som tar emot ett större antal gäster som kan äta vid bord inomhus.
Märket får inte användas i tätorter, där
det brukar finnas restauranger. Anläggningen ska ha normala öppettider. Märket
får inte användas tillsammans med märke
H5 Servering.
H15 Badplats får endast användas i vägvisning till utomhusbad med god säkerhet och vattenkvalitet. Släpliftsymbolen
används i detta fall för vägvisning till
Brukets skidbacke och får endast användas i vägvisning till en liftanläggning där
skidåkare dras fram.
Symbolen H 4-1 Gas för fordonsdrift får
endast användas i vägvisning till anläggningar som tillhandahåller fordonsgas
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Märket H23 Förberedande upplysning
om vägnära service är ett märke som kan
samla information om serviceanläggningar i närheten av vägen. Symbolerna
kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn. På märket anges
avståndet till aktuell avfart eller korsning. Detta märke är främst användbart
längs större allmänna vägar, t ex E18, där
man till skillnad mot i en tätort, inte på
förhand kan förväntas veta var den typen
av anläggning kan finnas.

Turistmål
Grundläggande för att en brunvit vägvisning ska användas är att målet, inrättningen eller anläggningen ska ha ett
särskilt intresse för dem som i nöjes- eller
avkopplingssyfte vistas utanför sin vanliga omgivning, d v s är turister. Anläggningen ska vara tillgänglig och öppen när
den förväntas vara öppen. Det ska också
finnas information om målet och parkeringsplats när man kommer fram.
Görvälns slott skyltas med brunvit
vägvisning samt med symbolen H22
Sevärdhet. Märket H22 bör endast sättas
upp för vägvisning till sådan sevärdhet av
nationellt intresse som finns i förteckning
över sevärdheter hos länsstyrelsen.
På Länsstyrelsen i Stockholms läns
hemsida beskrivs Görväln som ett naturområde och attraktivt friluftsområde.
Området runt Görvälns slott lyfts som
kulturhistoriskt intressant. Görväln är ett
naturreservat vars ändamål är att bevara
ett stort tätortsnära naturområde och
kulturlandskap av mycket högt värde för
allmänhetens friluftsliv, samt att skydda
och vårda områdets vetenskapliga och
kulturhistoriska värden.

Görvälns slott skyltas med brunvit vägvisning med symbolen H22 Sevärdhet.

VÄGVISNINGSPLAN, JÄRFÄLLA KOMMUN • 13

Lorem ipsum diesSimus, senteatium stam hos. Catum adhuidet inte con ti, qua qua iam publi popublica re consup iam publi popublica re consupieme atilicae dicio, nimum tu quemorum horur horidit audem hoccidit.

