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utgör underlaget för arbetet med vägvisningen. I vägvisningsplanen finns även de
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BAKGRUND
Vägvisningsplanen anger riktlinjerna för vägvisningen inom Malmö kommun.
Vägvisningen i gatumiljön är avsedd att vara ett övergripande stöd åt trafikanten,
med syftet är att leda trafikanter mot målet. Vägvisningen är egentligen inte till för
Malmöbon som antas känna till sin stad, utan den är i första hand till för besökare
och för de som är nyinflyttade samtidigt som den är ett instrument för väghållaren att
styra trafiken.
Som besökare eller som nyinflyttad till en ny ort finns det i dag möjlighet att inhämta
information om vägen till sitt mål, exempelvis via Eniro, Hitta och olika GPS-system.
GPS-system visar en kartbild till det mål man har knappat in. Vägvisningen i
gatumiljön är trots detta att betrakta som viktig då den ger trafikanten en
grundinformation till att lokalisera sig.
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ALLMÄNT
Vägvisningen delas upp i olika grupper som fjärrorter, närorter, lokala mål,
inrättningar, tillfälliga arrangemang, omledning, service och turism.
I alla former av vägvisning är det viktigt med kontinuitet dvs att påbörjad vägvisning
fullföljs och att vägvisning sker i alla punkter där trafikanten kan känna en osäkerhet.
Alltför många vägvisare är inte bra ur trafiksäkerhetssynpunkt då det finns en
begränsning i mängden budskap en trafikant kan tillgodogöra sig. För många
vägvisare kan medföra att trafikanten missar viktig information. Säkerheten kan
också minska med anledning av siktskymmande vägvisare. Vägvisare skall utformas
enligt Vägmärkesförordningen, VMF.
Vägvisningen för fordons- och cykeltrafiken i Malmö har inventerats under åren
2006/07 och finns inlagd i Mapinfo där både skyltplacering och vägvisningsmål kan
ses. Alla vägvisningsmålen, ca 340 st finns på separata lager vilket ger en
överskådlig blick. Information om själva skylten avseende ålder, area, reflexmaterial
mm finns i en separat Access databas. Materialet tjänar som underlag för
uppdatering och revidering av vägvisningen i Malmö och är en del i vägvisningsplanen för Malmö.

BYTE AV BEFINTLIG VÄGVISNING
En inventering gjord under 06/07 visade att stora delar av befintlig vägvisning är
uppsatt under mitten av 1980-talet och är förhållandevis sliten och behöver bytas ut.
Befintlig vägvisning som är äldre än 20 år föreslås ett utbyte på en 5-10 årsperiod.
Detta för att få en spridning av kostnaderna samt en ålderspridning på vägmärkena
med hänsyn tagen till framtida underhåll. Ett separat underlag för detta arbete
kommer att sammanställas under 2008.
Ett byte kan också ske i samband med ombyggnationer av vägar och korsningar, och
då är det rimligt att all vägvisning i anslutning till ombyggnationen ses över. Vid byte
av vägvisningen sker detta inom ramen för ombyggnationen. All vägvisning i
anslutning till byggnationen byts då ut så att det är samma status, det vill säga
samma reflexgrad och ålder på all vägvisning efter ombyggnationen. Även
gatunamnsskyltarna ingår i vägvisningen. Vid varje tillfälle skall förändringarna ses ur
perspektivet att vägvisningssystemet ska uppdateras enligt vägvisningsplanen.
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LAGAR, FÖRORDNINGAR MM
Vägvisningsplanens principer är antagna av Tekniska nämnden och utgör riktlinjer för
vägvisning inom Malmö kommun. Gatukontoret verkställer och genomför via
delegation vägvisningsärende vid såväl nybyggnad som vid framställan om önskemål
om vägvisning. Överklagan av vägvisningsbeslut sker enligt bestämmelser i
Vägmärkesförordningen 9 kap. 3§.

Vägmärkesförordningen, VMF (2007:90)
VMF innehåller bestämmelser om vägmärken och trafikanordningar. Där återfinns
även bestämmelser som reglerar uppsättning och underhåll av vägmärken och
anordningar. I VMF framgår även vem som har kostnadsansvaret.

Väglagen, Vägl (1971:948)
Väglagen innehåller bestämmelser om allmänna vägar, byggande, drift mm.
Bestämmelserna i Väglagen gäller de allmänna vägarna.

Vägkungörelse, VägK (1971:954)
Innehåller bestämmelser som skall användas för att tillämpa väglagen.

Vägverketsföreskrifter, VVFS 2007:305
Innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng.

VÄGVERKETS PUBLIKATIONER
Publikationerna som följer innefattar riktlinjer och rekommendationer som skall
beaktas vid framtagande av vägvisning till olika.

Handbok Vägvisning till turistiskt intressanta mål
Handboken innehåller rekommendationer om hur vägvisning till turistiskt intressanta
mål kan användas. Dokumentet vänder sig i första hand till Vägverkets handläggare
av vägvisningsfrågor men även till den som ansöker om vägvisning.

Handbok Vägvisning till inrättningar, serviceanläggningar samt
reklam, anslag och information
Handboken redovisar Vägverkets inriktning och ska medverka till att likartade
bedömningar görs av ansökningar om vägvisning. Med hjälp av handboken kan även
sökande själva bedöma förutsättningarna för vägvisning till den egna anläggningen.

Vägar och gators utformning, VGU
VGU är ett hjälpmedel för att utforma vägar och gator. Publikationen ges ut
gemensamt av Vägverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL).
VGU innehåller råd för hur vägar och gator kan utformas. För statliga vägar finns
även vissa tvingande utformningsregler. Revideringar och kompletteringar sker
genom att nya versioner ges ut. Gällande version finns tillgänglig såväl på Internet
som i tryckt form.

Under utarbetande
Vägar och gators trafikregler, VGT är avsett att vara ett hjälpmedel att utforma lokala
trafikregler och vägvisning. Ett färdigt förslag kommer i slutet av 2008.
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UPPBYGGNAD AV VÄGVISNING
Vägvisningen i Malmö är uppbyggt på europavägarna, stadens centrumring och
Malmös större vägar. Från detta övergripande nät utgår sedan vägvisning till olika
platser och målpunkter.

ÖVERGRIPANDE NÄT
EUROPA VÄGAR
I samband med att yttre Ringvägen öppnades övergick Inre Ringvägen från att ha
varit en Europaväg till att bli en stadsmotorväg, dock med beteckningen E6.01, men
vägen ingår inte i någon europavägs vägvisning.
Vägvisning sker utmed de genomgående europavägarna och därtill anslutande
europavägar i båda riktningar. Vägvisningen kopplar samman nätet av genomgående
europavägar:
E6 Trelleborg-Göteborg

E20 Köpenhamn

E22 Kalmar E65 Ystad
E6 Göteborg

E22 Kalmar

E20 Köpenhamn

E65 Ystad

E6 Trelleborg

Europavägarna utgör stommen för genomfartstrafiken i kommunen.
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C-RING
Centrumringen i sig själv genomgår ingen förändring när det gäller utsträckning och
omfatting. Ringen kommer dock att kompletteras med nya vägvisningsmål som
exempelvis Västra Hamnen.
Centrumringen (c-ringen) är en 13,5 km lång särskilt markerad slinga (se grön slinga
i bilden nedan) som finns i centrala Malmö och som utgörs av Hornsgatan Nobelvägen - Nobeltorget -Lantmannagatan - Munkhättegatan - Eriksfältsgatan Stadiongatan - Mellanhedsgatan -Erikslustvägen - Regementsgatan - Drottninggatan
- Hornsgatan.

Från c-ringen visas de olika lokala målen som bl a Centrum, Hamnen, Limhamn,
Rosengård, industriområden som: Fosieby, Elisedal, Sege etc, platser: Triangeln,
Dalaplan, etc. C-ringen ger den främmande trafikanten möjlighet att med endast
kännedom om områdesnamn nå sitt mål utan att karta eller liknande behöver
användas.

STÖRRE VÄGAR
Dessa vägar och c-ringen utgör tillsammans vägvisningsstommen från vilken
vägvisning sker bland annat för in- och utfartstrafik, till stadens delområden,
idrottsanläggningar, olika verksamheter etc.
Geijersgatan har utgått ur stommen bland annat med anledning av att
områdesstrukturen i Limhamn har förändrats medan exempelvis Annetorpsvägen,
Lorensborgsgatan och Mariedalsvägen har tillkommit.
9
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De större vägar och gator som i vägvisningen är:
Amiralsgatan
Hans Michelsgatan Lorensborgsgatan
Annetorpsvägen Hövdingevägen
Lundavägen
Arrievägen
Inre Ringvägen
Mariedalsvägen
Drottninggatan Jägersrovägen
Munkhättegatan
Eriksfältsgatan Kalkbrottsgatan
Pildammsvägen
Erikslustvägen Käglingevägen
Regementsgatan
Fersens väg
Köpenhamnsvägen Sallerupsvägen
Gottorpsvägen Lantmannagatan
Stadiongatan

Stomnätet Större vägar och centrumringen.
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Lönngatan
Trelleborgsvägen
Ystadvägen
Videdalsvägen
Västkustvägen
Ärtholmsvägen
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VÄGVISNINGSMÅL
En förteckning över befintliga vägvisningsmål i Malmö kommun återfinns i bilaga 2.
Vägvisningsmålen i Malmö kan uppdelas i fyra grupper:
1. Orter utanför kommunen. Vägvisning sker direkt från övergripande vägnätet.
2. Platser inom kommunen. Vägvisning sker direkt från övergripande vägnätet.
3. Vägvisning till lokala målpunkter och delområden. Vägvisningen sker i
huvudsak från ”C-ringen”, men även direkt från vägar som passerar nära intill
målet.
4. Vägvisning för speciella ändamål dit ett stort antal trafikanter kan förväntas
söka sig exempelvis centrum, större industriområden och hamnar samt
målpunkter för tung trafik. Vägvisning sker från c-ringen och direkt från
övergripande vägnätet.

NÄRORTER

Malmö kommun är ur vägvisningssynpunkt indelat i olika orter som omgärdas av
platsnamnsmärke. För att betraktas som ort skall det ha ett eget postnummer och
vara utanför själva Malmö stad. Vägvisningen till orterna ska ses över kontinuerligt i
samband med nybyggnation av vägar, omläggning av trafik etc. Orterna inom
kommunen är:
Bunkeflo
Bunkeflostrand
Glostorp
Klagshamn

Käglinge
Lockarp
Malmö
Oxie

Skumparp
Södra Sallerup
Toarp
Tygelsjö

Vintrie
Västra Klagstorp

Då Malmö expanderar förhållandevis fort innanför Yttre Ringvägen kommer orterna
Bunkeflo och Vintrie utgå som orter under 2008 för att övergå till lokala mål, då
tätortsskyltningen för Malmö stad kommer att flyttas ut till Yttre Ringvägen.
Vägvisningen kommer att anpassas därefter.
Även vägvisningen till Käglinge och Oxie kommer att ses över då orterna har växt
ihop.
Vid förändring kommer platsnamnsmärkena att bytas ut samt flyttas så att de
anpassas till orten bebyggelse och utbredning och till typen av vägvisningsmål.

11

Vägvisningsplan Malmö 2008
Bunkeflostrand, Klagshamn, Västra Klagstorp samt Tygelsjö är områden som har
vuxit och delvis fortfarande växer i omfattning. Även här föreligger det ett behov av
förändring av platsmärkets placering.

Platsnamnskylts gränser

Vägvisning till nationella och regionala orter sker från c-ringen och de större vägarna.
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LOKALA MÅL

De lokala målen inom Malmö innefattar ett antal olika målpunkter såsom torg,
industriområden, delområden, inrättningar mm. samt knutpunkterna Triangeln,
Dalaplan, Nobeltorget och Värnhemstorget.
En kompletterande vägvisning kommer att göras fortlöpande till nya områden som
Västra hamnen, Hyllievång, Östra Skrävlinge mfl.

DELOMRÅDESNAMN OCH ORIENTERINGSKARTOR

De lokala områdena inom tätorten har diffusa gränser varför det kan vara svårt att
veta när man är framme i slutet av vägvisningen. För att avgränsa målområdena
finns det därför områdesnamn i slutet av vägvisningen i form av ett platsnamnsmärke
med vit/svart färgsättning. Vid områdesnamnen ska det finnas kartor som hjälper
trafikanten att finna fram till den slutliga adressen. Dessa kartor har försvunnit på en
del platser. Idag kan man få en vägbeskrivning, via internet ex Eniro, Hitta mfl (se
bild nedan), hela vägen fram till dörren. Behovet av områdeskartorna kan därigenom
ha spelat ut sin roll och behovet av dem kommer att utvärderas.
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GATUNAMNSKYLTAR
Gatunamnet är den sista länken i ett vägvisningssystem och är av stor och väsentlig
betydelse för orientering inom målområdet samt trafiksäkerheten. Är denna bristfällig
kan ett utryckningsfordon köra fel (vilket har hänt).

UTFARTSTRAFIK, ÅTERVÄGVISNING, OCH FJÄRRORTER/MÅL
Från ett stort antal platser inom hela tätorten vägvisas idag den utgående trafiken
med vägnummermärken till den stora genomgående trafikleden E 6, en så kallad
tillbaka vägvisning (väg ut ur staden). Från E6 och även från några centrala platser
visas till övriga utgående vägar, varvid fjärrmålen Göteborg, Vellinge, Trelleborg,
Köpenhamn, Kalmar, Ystad samt närmål såsom Lund, Sturup (flygplatssymbol),
Lomma, Klågerup. Denna vägvisning ses över och kompletteras på valda delar med
vägvisning till övriga europavägar E20, E22, E65 samt riksvägarna 9 och 11 samt
länsväg 101. Vägvisningen till Sturup kan komma att ändras till Malmö Airport. Detta
sker först då vägverket har genomfört ändring av skyltning på hela E65.
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VÄGVISNING SPECIELLA ÄNDAMÅL
FARLIGT GODS
Det kommer inte att upprättas någon separat vägvisning för tunga fordon och farligt
gods. Information om vägar för farligt gods och karta finns på Malmö stads hemsida.

PARKERINGSHUS
P-ledningssystemet består av ett antal vägmärke som visar vägen till olika
parkeringsanläggningar. På vägvisningen står det att utläsa hur många parkeringsplatser det finns i garaget. Det nya systemet hänvisar till parkeringshus med minst
100 platser för korttidsparkering. Undantag har gjorts för Lilla torg som ligger inklämt i
bebyggelsen söder Lilla Torg. Vägvisningen innehåller information om antalet
tillgängliga korttidsparkeringsplatser. Det p-ledningssystemet omfattar i nuläget de
centrala delarna av Malmö och p-husen nedan ingår i systemet.
Korpen 190 pl
Hansagaraget 208 pl
Triangelgaraget 430 pl

Väster270 pl
Citygaraget 300 pl
Anna 440 pl

Caroli P-hus 710 pl
Lilla Torg 80 pl
Caroligaraget 580 pl

Bilden visar den permanenta
skyltningens utseende.
Parkeringshusen läge
Utöver de parkeringshus som ingår i p-ledssystemet finns det ytterligare några p-hus
som kan bli aktuella för vägvisning:
TT Gallery, Orkanen, Slagthuset, Öresund, Vesslan, Häggen, Leonard, Lidl, UMAS
En del av dem ligger i det gamla hamnområdet och en del är utspridda över Malmö.
Vid vägvisning till dessa skall vägvisningsskylten vara utformad som de som ingår i
p-ledssystemet.
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INFORMATIONSPLATSER
I Malmö är samtliga större infartsvägar numera fyrfältiga. Merparten av de befintliga
informationsplatserna är uppemot 20 år gamla och ligger därför en bit in i staden. En
flyttning av dessa till nya platser i anslutning till yttre ringvägen kan bli omfattande
och kommer därför att övervägas i samband med översynen och upprättandet av nya
platser. Dock kommer en översyn göras när det gäller deras skick och aktualitet.
Följande informationsplatser finns idag då man kommer:
Norrifrån
Hornsgatan omedelbart väster om Stockholmsvägen
Söderifrån Pildammsvägen norr om Ärtholmsvägen
Lorensborgsgatan norr om yttre Ringvägen
Österifrån Ystadvägen, Cypressvägen, Sallerupsvägen
Sjövägen
Limhamns småbåtshamn och Lagunen
Informationsplatsens karttavla innehåller adresskarta över kommunen med
gaturegister, en turistkarta över Malmö tätort, en områdesindelningskarta samt
upplysningar om C-ringen. Gaturegistret ska innehålla uppgifter om i vilket
delområde gatan är belägen samt adresser till sevärdheter och institutioner. På
några av informationsplatserna finns det möjlighet för trafikanten att ur en låda eller
automat ta en enkel karta över Malmö. En komplettering föreligger på de
informationsplatser där denna möjlighet saknas.

Nya informationsplatser
Nya informationsplatser kan etableras i anslutning till yttre Ringvägen och dess
avfarter. Informationsplatserna kan vara en kombinerad informationsplats med både
turistinformation och industriområdesinformation. Slutlig placering och utformning får
utredas när det blir aktuellt med etablering. Fyra nya tänkbara platser är:
1.Toftanäsvägen söder om riksväg 11

2. Sallerupsvägen väster om Yttre
Ringvägen

3. Väg 101 norr om Yttre Ringvägen

4. Öster Svågertorp
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Informationsplats på Lorensborgsgatan.

Industriområdesinformation
Industriinformationskarta liksom turistinformationskarta sätts upp för att orientera
trafikanter. Den avser normalt ett industriområde och kan antingen ange
belägenheten av de olika företag som finns inom området med angivande av deras
namn eller enbart utvisa gatunamn och husnummer vid gatan.
År 2007 finns det industriinformationstavlor uppsatta vid Nya Agnesfridsvägen väster
om Lockarpsvägen, Nya Agnesfridsvägen norr om Hornyxegatan, Hornyxegatan
väster om Käglingevägen, Kantyxegatan väster om Käglingevägen samt
Stenåldersgatan väster om Käglingevägen, Bulltofta, Hamnen samt Arlöv.
En översyn kommer att ske under 2008.

Campingplats, badplats
Nuvarande vägvisning till Sibbarps Campingplats och vidare till badplatsen kommer
behållas i sin nuvarande utformning. Badet vid Klagshamn är avsides beläget i
förhållande till större allmänna vägar. Vägvisning till badet sker i anslutning till
korsningarna Klagshamnsvägen-Borrebackevägen, Borrebackevägen-Gässievägen,
Gässievägen-Badvägen samt Nygårdsvägen-Badvägen.

Sevärdheter
Vägvisning sker till kulturhistoriskt intressanta byggnader, fornminnen och
naturminnesmärken. Sevärdheter inne i tättbebyggt område skall normalt inte
utmärkas med vägmärke.
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Annan verksamhet som serviceanläggningar, vandrarhem, m m
För vägvisning till serviceanläggningar som restaurang, servering, bensinstation etc.
finns det ingen vägvisningsplan. En bedömning görs i varje enskilt fall. En stor
restriktivitet föreligger dock när det gäller vägvisning till dessa. Vägvisning till företag
och kommersiella inrättningar ska undvikas. Då vägvisning medges får ”snitsling” ej
förekomma. Vägvisning skall då ske på enstaka platser nära slutmålet. Vägvisningen
sker från närmsta väg såvida inget annat anges i föreskrifterna från respektive
märke. Vägvisningen skall ske med symbol då sådan finns.
Verksamheter som är etablerade i handels- och industriområden får inte någon
separat vägvisning utan får hänvisa till sin verksamhet genom områdesnamnet.
Kriterier för vägvisning finns i bilaga 1.

Tillfälliga arrangemang
Med tillfälliga arrangemang avses tävlingar, festivaler etc. som förväntas genera en
större mängd besökare. Vid varje sådant tillfälle upprättas det en särskild
vägvisningsplan. Framställan om vägvisningen görs hos Trafikregleringsenheten.
Kriterier för vägvisning finns i bilaga 1.

Trafikomledning, permanent/tillfällig

Permanent omledning
Trafikomledning kan vara permanent eller tillfällig. Omledning ska endast ske till
vägar som är upplåtna för samma fordonsvikter, längd, höjd och bredd som den
ordinarie vägen.
Vid omledning måste vissa faktorer beaktas vid valet av omledningsväg:
Miljöpåverkan
Trafikmängder
Befintlig vägvisning
Trafiksäkerhet
Tung trafik
Kollektivtrafik

- buller, avgaser?
- tillräcklig kapacitet?
- övertäckning, tillfällig kryssning?
- uppnås tillfredställande trafiksäkerhet?
- bärighet, fri höjd, bredd etc?
- hur påverkas kollektivtrafiken?

Annan väghållare
Vid upprättande av vägvisning i anslutning till vägverkets vägområden, måste en dialog föras
med vägverket, i annat fall riskerar den tänkta vägvisningen inte att bli fullständig.
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GÅNGTRAFIK
Vägvisning för gående kommer att sättas i anslutning till centralstationen samt färjeoch bussterminaler. Vägvisning för Malmö´s centrala del kommer att utgå från en
huvudlinje mellan Centralstation till Triangeln, se grön linje på bild nedan. På denna
vägvisningsträcka kommer det att finnas vägvisning till bibliotek, museer, parker,
torg, triangelstationen och turistiskt intressanta mål mm. Vägvisning för gående skall
hanteras och upprättas enligt de kriterier som gäller vid vägvisning för fordons- och
cykeltrafik.

Det finns idag en sporadisk vägvisning i Pildammsparken. Vägvisningen sker på
stolpar som för tankarna till sekelskiftet 1800/1900, se bild nedan. Själva
utformningen av stolparna för vägvisning åt gående kommer att anpassas så långt
det är möjligt till den miljö de skall placeras i. Färgen på stolparna skall alltid vara
Malmögrön. Antalet vägvisare per stolpe bör inte överstiga sex stycken.
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CYKELVÄGVISNING
Det övergripande cykelvägnätet har till uppgift att ta hand om trafiken mellan olika
områden inom staden samt de mer långväga cykeltransporterna. Cykelvägarnas
sträckning är inte alltid gena eller lättorienterade. För att man på ett effektivt sätt ska
kunna nå målpunkter inom tätorten krävs en fungerande vägvisning. Behovet är
störst för nytillkomna cyklister eller när någon vill utvidga eller förändra sin cykeltur.
Skyltningen av cykelstråken är också en del i marknadsföringen av cykeln som
transportmedel. Konsekvent vägvisning förtydligar stråken och visar att Malmö ser
seriöst på cyklandet. Härutöver kan det också finnas ett visst behov av att visa till
vissa specifika lokala mål utmed stråken.

UTFORMNING OCH PLACERING AV SKYLT
Vägmärkena ska vara lätta att upptäcka och skilja sig från övrig vägvisning för
motortrafik. Vägvisning ska finnas vid varje valpunkt som bedöms vara av vikt. I det
fall det finns vägvisning för biltrafiken anses denna vara tillräcklig. Kända lokal- och
distansmål ska vägvisas.

VÄGVISADE STRÅK
Alla cykelstråk kan inte vägvisas. Det skulle leda till en ohanterlig mängd målpunkter
särskilt med hänsyn till att de flesta cykelstråken möts i den centrala delen av staden.
För närvarande är 12 cykelstråk vägvisade i Malmö.
Större stråk:
1. Centrum – Värnhemstorget - Arlöv
2. Centrum – Erikslust – Limhamn
3. Limhamn – Bunkeflostrand – Klagshamn
4. Centrum – Södervärn – Heleneholm – Tygelsjö
5. Limhamn – Djupadal – Rosengård
6. Rosengård – Bulltofta – Lomma
7. Centrum – Rosengård – Torup
8. Centrum – Södervärn – Oxie
Mindre stråk:
9. Erikslust – Djupadal
10. Rönneholm – Bellevuegården
11. Stadion – Kroksbäck
12. Slottsparken – Rönneholm
20
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En del av stråken är sammanhängande och en del är mer fragmentariska i sin
vägvisning. En del cykelleder behöver kompletteras så att de knyts samman med
övriga vägvisade delar. Kartan nedan visar huvudstråken, de blå linjerna, samt på
hur dessa är meningen att knytas samman och utvidgas i enlighet med de röda
linjerna.

INVENTERING AV CYKELVÄGVISNING
En genomgripande inventering av cykelvägvisningen har utförts under sommaren
2007 och är inlagt i Mapinfo, se bilaga 3. Inventeringen kommer att ligga till grund
som underlag vid analysen av kompletterings- och förtätningsbehovet av
cykelvägvisningen inom kommunen.
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VÄGVERKET
Vägverket är förutom för Yttre Ringvägen även ansvarig för en del av vägvisningen
inom framför allt södra delen av Malmö kommun, se rödmarkerade vägar på kartan
nedan. Vägvisning inom detta område till mål inom Malmö kommun måste
samordnas tillsammans med Vägverket.

Även vägvisningen i dessa områden har inventerats då de ger en påverkan på
stadens vägvisning.
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UPPSÄTTNING AV VÄGVISNING, NY OCH VID
OMBYGGNAD
(Texten är även ett underlag för informationen som återfinns i Teknisk Handbok)

Ny vägvisning skall ske i enlighet med vägvisningsplanen. Vägvisningen skall följa
och vara likformig med den vägvisningsstruktur som finns i dag. Vägvisning skall ske
med största möjliga återhållsamhet. Vid all vägvisning skall nedan följas.

PLACERING OCH UTFORMNING
Frågor som berör vägvisning skall i god tid samrådas med vägvisningsansvarig på
gatukontoret. Gatukontoret skall innan den slutgiltiga vägvisningen fastställs tagit del
av ritningsunderlaget som berör vägvisningen samt tillverkningsritningarna av själva
vägmärkena. All vägvisning skall ha en målad baksida.
Placering av vägmärke
Vägvisning utgår i huvudsak utifrån VVFS 2007:305 och Vägverkets riktlinjer för
vägvisning. Placeringen av och höjden på vägvisningen skall dock beaktas från fall
till fall, vissa minsta höjder skall dock alltid följas, se nedan. Detta med anledning av
att placeringen, förutom vad det är för typ av korsning eller cirkulationsplats, även
styrs av omgivningsmiljön etc.
Höjder
Vid uppsättning av vägvisning över:
• gångbana skall höjden underkant skylt vara minst 2,1m.
• cykelbana skall höjden underkant skylt vara minst 2,5 m.
• körbana i portal skall höjden underkant skylt vara minst 5,3 m.
Reflexmateriel
Normal reflex (EG)

markvägvisning inom tätort.

High Intensity (HI)
(ej flourecerande)

eller motsvarande på större vägar utanför tätort med
ringa/ingen belysning.

Stimsonite (STI)

eller motsvarande i portaler.

Komplettering och uppsättning av vägvisning
I en skyltkombination skall det alltid vara samma sorts reflexmaterial. Är det en
vägvisning som kompletteras bör det högst skilja 5 år mellan den äldsta och den nya
vägvisningen. En skyltkombination skall i första hand alltid utformas så att vägmärket
utgör en hel fyrkant.

Montering skall i första hand ske på fyrkantsstolpar. Dimensionering av stolpe och
fundament sker utifrån beräkningar av vindlaster i förhållande till vägmärkets totala
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area. Beräkningen skall ske enligt Vägverkets normer och kan göras ex. av
skylttillverkaren. Är stolpens dimension större än 60 mm och hastigheten överstiger
50 km/h skall montering övervägas ske på slipbase. Avgörande faktorer för
montering på slipbase är bland annat omgivningsmiljö, risken för att andra trafikanter
kan skadas mm. Samråd skall ske med gatukontorets vägvisningsansvarige.
Ombyggnation av en korsning
I samband med en ombyggnation av en korsning eller liknande skall all vägvisning i
anslutning till ombyggnationen ses över. Vid byte av vägvisning etc. skall all
vägvisning i anslutning till byggnationen bytas ut så att det är samma status, det vill
säga samma reflexgrad och ålder på all vägvisning efter ombyggnationen.

TEXTSTORLEKAR MM
Avgörande för val av textstorlek är bland annat hastigheten på vägen och storleken
på skylten samt mängden information. Som riktvärde gäller följande:
Portaler
Större storlekar än nedan kan förekomma beroende på vilken typ av väg det rör sig
om. Inne i staden skall i första hand dock 170 mm text användas.
• Versal 170 mm, versalgemen 170/124 mm.
• Versal 200 mm, versalgemen 200/145 mm.
Om ingen annat anges skall det vara minst 5,2 m mellan mark och underkant lägsta
portalskylt.
Markvägvisning
Som utgångspunkt vid vägvisningen gäller i första hand:
Upp till och med 50 km/h:
Versal 120 mm, versalgemen 110/80 mm
vid 70 km/h:
Versal 150 mm, versalgemen 150/109 mm
över 90 km/h:
Versal 200 mm, versalgemen 200/145 mm
Undantag från ovan kan förekomma. Kontakt skall tas med Gatukontorets
vägvisningsansvarig innan vägvisningen fastställs.
Vid vägvisning över gång- och cykelbana skall det vara minst 2,1 m mellan underkant
skylt och marken.

TILLFÄLLIGA ARRANGEMANG
Vägvisning till tillfälliga arrangemang sker med versalgemen grön text på gul botten,
se bild nedan. Om möjligt skall vägvisningen sättas upp på befintliga stolpar.

TRAFIKOMLEDNING, PERMANENT/TILLFÄLLIG
Utmärkning av permanent omledningsväg görs med den ordinarie vägens nummer
men med blå färg på vit botten.
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Tillfällig omledning görs på orange bottenfärg och svart text och bård. Texten kan
bytas mot ett streck om lämplig färdmåls angivelse saknas.

Äldre variant

I enlighet med nya VMF
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Miljöhänsyn vid vägvisning
Utgångspunkten för vägvisning är att den skall ske i enlighet med logiska flöden. På
bilden nedan visas den logiska vägvisningen, röd linje, för hur man ska köra för att
exempelvis komma från Hyllievång till E6 mot Göteborg. Vägvisning leder trafiken i
genom ett område som kantas av bostadsbebyggelse och där bullerstörningar kan bli
ett problem.

Ur ett miljöperspektiv kan en annan vägvisning övervägas. Den gröna vägvisningen
på bilden nedan visar trafiken igenom ett område där det inte förekommer
bostadsbebyggelse direkt utmed vägen. Däremot finns det gröna ytor där trafikbullret
kan bli störande, dock blir antalet bullerstörda personer färre än i fallet ovan.
Vägvisningen pekar dock på ”fel” håll om man skall köra mot Göteborg.
Om vänt gäller det med vägvisning till området.

Detta vägvisningssätt är en konsekvens av att väga in miljöperspektivet i
vägvisningen.
Då Malmö stad arbetar aktivt med miljöfrågan trafikbuller ska en ”miljövänlig
vägvisning” beaktas och övervägas då vägvisning sker inom tättbebyggt område.
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BILAGOR
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BILAGA 1.
Kriterier för vägvisning till ”Annan verksamhet som
serviceanläggningar, inrättningar, vandrarhem, m m”
Verksamheter kan framställa om vägvisning till deras verksamheter. För vägvisning
till verksamheter finns det ingen vägvisningsplan. En bedömning görs i varje enskilt
fall. Inom tättbebyggt område är Gatukontoret mycket restriktivt med att medge
vägvisning till verksamheter (företag, institutioner, nöjesverksamheter etc.).
Restriktiviteten grundar sig, bland annat på att om en verksamhet beviljas särskild
skyltning kan det förekomma flera liknande verksamheter som också önskar en
specifik skyltning. Vid ett godkännande av vägvisning måste således även
”rättviseperspektivet” begrundas. Ett vidlyftigt förhållningssätt till vägvisning till
verksamheter riskerar annars på sikt ge en markant ökning av antalet vägmärken i
gatumiljön.
Ett beslut om vägvisning gäller i fem år om inget annat anges. Efter denna tid
kommer Gatukontoret att ompröva beslutet. En omprövning kan också komma att
ske tidigare om området där vägvisningen satts upp bedöms ha blivit ett tättbebyggt
område. Vid uppsättning av vägvisning står sökanden för alla kostnader såsom
uppsättning, tillverkning, underhåll samt nedtagning av vägvisningen etc.
Kostnaderna kommer att debiteras som ett engångsbelopp och skall vara betald
innan vägvisningen sätts upp. Vägvisningen tas ned om verksamheten upphör, då
tiden för tillståndet löpt ut eller då reflexmaterialets livslängd är slut. Kostnader för
uppsättning av ny vägvisning i detta fall kommer att debiteras den som önskar
fortsatt vägvisning. Vägvisningen är gatukontorets egendom.

Kriterier
Det finns inga givna mallar för vägvisning till verksamheter eftersom varje tillfälle är
att betrakta som en enskild ”individ” med sina förutsättningar. Gatukontoret gör en
bedömning i varje enskilt fall. För att det skall kunna vara aktuellt med vägvisning
inom tättbebyggt område är i huvudsak kriterierna att målpunkten:
- har ett stort dagligt tillflöde av besökare,
- är av stort allmän intresse,
- är ytterst svårtillgängligt,
- är en ytterst specifik verksamhet,
- inte kan hittas med hjälp av annan vägvisning,
- kan genera ett trafikkaos.
Aspekter som är tungt vägande vid bedömning av vägvisning är trafiksäkerhet och
estetiska frågor. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt med så begränsad
information som möjligt, eftersom för mycket information inverkar på förarens
koncentration av att hantera trafiksituationen och därigenom framförandet av
fordonet på ett för omgivningen trafiksäkert sätt.
Företagslogotyper eller namn anges inte på vägvisare utan endast typ av verksamhet
som exempelvis busstation, bilskrotning, sågverk, handelsträdgård etc. Vägvisning
skall i första hand ske med symboler och i andra hand med allmänt hållen text.
Blankett för ansökan, se bilaga 4.
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BILAGA 2.
Befintliga vägvisare mål för biltrafik
Tabellernas text är densamma som finns på vägvisningen. Därför är texten
versalgemen i tabellerna som följer. Arbetet med att se över vägvisningen kan
komma att innebära en förändring av texterna till vägvisningsmålen.

FRITID/IDROTT
Badplats
Bellevuestadion
Brukshundklubben
Bulltofta Rekreationsomr
Campingplats
Festsalar
Flansbjärs koloniområde
Folkets hus
Folkets Park
Fotbolls hall
Friluftsbad
Fritiden
Fritidsgård
Golfbana (finns med symbol)
Handikappbad
Heleneholms Idrottsplats

HUNDRASTPLATS
Hyllie vattentorn
Idrottsplats
Isbana
Ishall
Kanotanläggning
Kvarnby golfbana
Käglinge naturområde
Kölnans fritidsby
LAGUNENS SMÅBÅTSHAMN
LIMHAMNS SMÅBÅTSHAMN
Limhamns sporthall
Motorstadion
OXIE 4H GÅRD
Oxievångs Bad Sporthall Idrott
Ribersborgs kallbadhus

RIBERSBORGSSTRANDEN
Rönnebäcks GK
Scoutgård
Sibbarps kallbadhus
Sjövärnskåren
Skjutbana
SMÅBÅTSHAMN
Sofiedals GK
Sporthall
Stadion
Strandhem
Stugby
Tennisstadion
Ärtholmens sommarstad

OFFENTLIG VERKSAMHET
Brandstation
Centralstation
Flygfält
Jvg station
Kriminalvårdsanstalten Tygelsjö
Kronofogdemyndigheten

LIMHAMNS HAMNOMR
Länsstyrelsen
Oxie station
Polis
Reningsverk
Skattemyndigheten

Stadsdelsförvaltning
Station Malmö Syd Svågertorp
SVÅGERTORP Station
VA Verket Rörnätsdrift
Vattenverk
Återvinningscentral

ORTER
ANDERSLÖV
ARLÖV
ARRIE
BARA
BUNKEFLO
BUNKEFLOSTRAND
FALSTERBO
GESSIE
GLOSTORP
GÖTEBORG
HÖKÖPINGE
KALMAR
KLAGSHAMN
KLÅGERUP
KÄGLINGE

KÖPENHAMN
L MÖLLEBERGA
LANDSKRONA
LOCKARP
LOMMA
LUND
MALMÖ
MALMÖ V
NORDANÅ
OXIE
S SALLERUP
SIMRISHAMN
SJÖTORP
SKABERSJÖ
SKANÖR

STAFFANSTORP
STOCKHOLM
STURUP
SÄRSLÖV
TOARP
TRELLEBORG
TULLSTORP
TYGELSJÖ
TÖRRINGE
V KLAGSTORP
VELLINGE
VINTRIE
YSTAD
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PLATS
DALAPLAN
GUSTAV ADOLFS TORG
NOBELTORGET

SLUSSPLAN
STORTORGET
TRIANGELN

VÄRNHEMSTORGET

Kyrka
Limhamns ka o kyrkogård
St Mikaels ka
St Pauli kyrka

Trons och uppståndelsens kapell
Tygelsjö Ka
V Skrävlinge ka
Östra kyrkogården

Oxie vårdhem
Servicecentrum
Sjukhus (+symbol)

Veterinär
Vårdboende
Vårdcentral

Latinskolan
Lindeborgsskolan
Munkhätteskolan

Musikhögskolan
Ängslätts förskola och fritids

FREDRIKSBERG (N resp S)
KRISTINEBERG
KVARNBY
OLLEBO
SEGE

SOFIELUND
SORGENFRI
SPILLEPENGEN
ST BERNSTORP
TOFTANÄS

MALMÖHUS
Museer
Museum
Rooseum
Sevärdhet Kungshögarna
Skolmuseum

Skånegården
Stadsteater
Turistbyrå
Tycho Brahe observatoriet
Utsiktsplats Öresundsbron
Wowragården

P led Caroli
P led City
P led Hansa
P led Korpen
P led Lilla torg
P led Oxie

P led Triangeln
P led Väster
P RoCent
P Travbana

KYRKOR MM
Fosie kyrka
Församlingshem
Heliga korsets kapell
Hyllie ka

SJUKVÅRD
Ambulans infart
Djursjukhus
Folktandvård

SKOLOR
Eriksfältsskolan
Folkhögskola
Högskola

INDUSTRIOMRÅDEN
ANNETORP
Blomsterhallen
BULLTOFTA
ELISEDAL
FOSIEBY

KULTUR
Bibliotek
Blekeparkens Amfiteater
Drömmarnas hus
Fiskehoddor
Fornminne
Konsthall

PARKERING
P
P Aq Va Kul
P Badplats
P hus
P Köpcentrum
P led Anna

32

Vägvisningsplan Malmö 2008

VERKSAMHETER
I samband med att verksamheter lägger ner eller flyttas kommer vägvisningen att tas ned. Under de
närmsta åren kommer vägvisning till mässan, IKEA och bageri att utgå.
Bageri
Handelsträdgård
Mässan
Bilprovning
Ikea
N FISKEHAMNEN
Bilverkstad
Industrihotell
S FISKEHAMNEN
Blomsterskola
Katrinetorp
Stenindustri
Bulltoftabanan
Malmö Mässan
Tandklinik
Fiskrökeri
Mobilia
Trafikövningsplats
Gokartbana
Mäss och kongresscenter
Hästklinik

VÄGVISNING MED SYMBOL
Bensinstation
Buss
Hotell

Informationsställe
Restaurang
Servering

Vandrarhem (en textskylt)

MOTORVÄGAR OCH RIKSVÄGAR
E4
E6
E20

E22
E65
11

100
101

C RING
Hjorthögs gård

Hornyxegatan
Kantyxegatan

ÖVRIGT
Angöring
Djurhagegatan

VÄGVERKET
Inom det område i Malmö kommun där Vägverket är väghållare finns förutom
vägvisning till orter och lokala mål även följande vägvisning:
Antika möbler
Byggcenter

Kummingårdens Catering
Rökeri
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DELOMRÅDEN INOM STADEN
ALMGÅRDEN
ALMHÖG
ALMVIK
ALMÅSA
ANNELUND
ANNETORP
AUGUSTENBORG
BELLEVUE
BELLEVUEGÅRDEN
BORGMÄSTAREGÅRDEN
BULLTOFTA
CENTRUM
DAMMFRI
DJUPADAL
ELINELUND
ELLSTORP
EMILSTORP
ERIKSFÄLT
FRIDHEM
FÅGELBACKEN
GLA LIMHAMN
GLA STADEN
GLA STADEN NO
GLA STADEN NV
GLA STADEN SO
GLA STADEN SO o NO
GLA STADEN SV
GLA STADEN SV o NV
GRÖNDAL
GULLVIK
GULLVIKSBORG
HAMNEN
HELENEHOLM
HERMODSDAL

HINDBY
HOLMA
HYLLIEBY
HÅKANSTORP
HÄSTHAGEN
HÖJA
JOHANNESLUST
JÄGERSRO
JÄGERSRO VILLASTAD
KASTANJEGÅRDEN
KATRINELUND
KIRSEBERG
KIRSEBERGSSTADEN
KRISTINEBERG
KROKSBÄCK
KRONBORG
KRONPRINSEN
KULLADAL
KVARNBY
LIMHAMN
LINDEBORG
LINDÄNGEN
LORENSBORG
LUGNET
LÖNNGÅRDEN
MELLANHEDEN
MÖLLEVÅNGEN
N SOFIELUND
NYA BELLEVUE
NYDALA
OXIE KYRKBY
OXIEVÅNG
OXIE C
OXIE CENTRUM

PERSBORG
PILDAMMSPARKEN
RIBERSBORG
RISEBERGA
ROSENGÅRD
ROSENGÅRD C
ROSENGÅRDS CENTRUM
ROSENVÅNG
ROSTORP
RÅDMANSVÅNGEN
RÖNNEHOLM
RÖRSJÖSTADEN
S SOFIELUND
SEGEVÅNG
SIBBARP
SLUSSEN
SOLBACKEN
STENKÄLLAN
SVÅGERTORP
SÖDERKULLA
SÖDERTORP
SÖDERVÄRN
TOFTANÄS
V KATTARP
V SORGENFRI
VALDEMARSRO
VIDEDAL
VIRENTOFTA
VÄRNHEM
VÄSTERVÅNG
ÄRTHOLMEN
Ö SORGENFRI
ÖN
ÖSTERVÄRN

BEFINTLIG VÄGVISNING FÖR KONTROLL OCH REVIDERING
Angöring Oxievångsv 105
Barnavårdcentral
BELLEVUEGÅRDENS CENTRUM
Besiktningsstation
Dalgården

Djurfritidsgård
Fosieborg
Helikopter
Hästklinik
Katrinetorps Gård

Lindeborgsgatan 44
Lindeborg gård
Neuropsykiatrisk klinik
OXIE C

Omledning 11
Omledning E6 N
Omledning E6 S

Omledning E20 N
Omledning E20 S
Omledning E22 N

Omledning E22 S
Omledning E65
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BILAGA 3.
Befintliga vägvisade mål för cykeltrafik
Tabellens text är densamma som finns på vägvisningen. Därför är texten
versalgemen i tabellerna som följer.
Almhög
Almvik
Annetorp
Arlöv
Augustenborg
Badplats Klagshamn
Badplats Sibbarp
Bulltofta
Bunkeflo
Bunkeflostrand
Centrum
Dalaplan
Djupadal
Elisedal
Fosieby
Fosieby ind omr
Gullvik
Gullviksborg
Hamnen
Hamnen Klagshamn
Heleneholm
Hermodsdal

Hyllieby
Högaholm
Höja
Johanneslust
Jägershill
Jägersro
Jägersro villastad
Kastanjegården
Katrinetorp
Kirseberg
Klagshamn
Kristineberg
Kulladal
Käglinge
Limhamn
Limhamnstorg
Lindeborg
Lindängen
Lockarp
Lomma
Malmö
Nordanå

Nydala
Oxie
Oxievång
Riseberga
Rosengård
Rosengårds centrum
Segevång
Segevångsbadet
Sibbarp
Svågetorp
Söderkulla
Södervärn
Toftanäs
Torup
Tygelsjö
Valdemarsro
Vellinge
Videdal
Vintrie
Virentofta
Värnhemstorget
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BILAGA 4.
Ansökan om vägvisning
Gatukontoret Malmö
Trafikregleringsenheten
205 80 Malmö
Uppgifter om sökande
Sökandes namn
Kontaktperson
Adress
Postadress
Telefon

Mobiltelefon

Fax

E-post

Uppgifter om verksamheten
Namn
Adress
Postadress
Fastighetsbeteckning
Organisationsnummer
Antal besökande per år

Antal p-platser för bilar

Tillgänglighet för buss

Antal p-platser för bussar

Öppet året runt

Säsongsöppet

Ja 

Ja 

Nej 

Alla dagar

Ja 

mellan ___________ och ___________

Vissa dagar i veckan

Nej 

Öppet tider

Vägvisning
Önskad text på vägvisare
Vägvisning önskas från väg
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Servicesymboler
Markera önskad servicesymbol
Informationsplats

Fordonsverkstad

Drivmedel

Rastplats

Badplats

Servering

Restaurang

Hotell

Campingplats

Golfbana

Toalett

Uppställningsplats
för husvagnar

Försäljningsställe för
fiskekort

Vandringsled

Friluftsområde

Vandrarhem

Stuga

Stugby

Sevärdhet

Beskriv verksamhet och ge motiv till önskad vägvisning
Glöm inte att bifoga foto, skiss eller karta

Sökandes underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Vid frågor vg ring 040-34 10 00
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