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VÄGTRAFIK

beslutade den 8 september 2016.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 13 § vägmärkesförordningen (2007:90) att bilaga 1 till styrelsens föreskrifter (TSFS 2012:73)
om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100499
ska ha följande lydelse.
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Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2016.
På Transportstyrelsens vägnar
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Monika Morén
(Väg- och järnvägsavdelningen)
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Bilaga 1

Bilaga 1.1 Europavägar
I tabellen nedan anges hur vägvisning ska ske från en vägs startpunkt (andra
kolumnen från vänster) till fjärrorten (kolumnen längst till höger) och
omvänt hur vägvisning ska ske från vägens startpunkt (kolumnen längst till
höger) till fjärrorten (andra kolumnen från vänster).
Närmaste fjärrort i färdriktningen ska anges på samtliga lokaliseringsmärken som anger vägvisningsmål i tabellen. Närmaste närort och knutpunkt i färdriktningen ska anges på vägmärke F13, avståndstavla, som anger
vägvisningsmål i tabellen. Närmaste närort och knutpunkt ska i övrigt anges
där det bedöms lämpligt.
Vägnumret för en väg behöver inte anges efter en korsning med en väg
med lägre vägnummer om vägens fjärrort är utmärkt efter korsningen.
Om de båda riktningarna har olika fjärrorter, närorter eller knutpunkter
anges detta med pil i tabellen. Förkortningen tpl avser trafikplats.
Väg

Startpunkt för
vägvisning/fjärrort

Närorter
Understruket namn =
knutpunkt

Fjärrort/startpunkt
för vägvisning
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
E 18 (Riksgränsen
KarlstadKristinehamn
Stockholm
vid Hån)
Karlskoga–Örebro–
ArbogaKöping–Västerås–
Enköping
Oslo

ÅrjängKarlstad
KristinehamnKarlskoga
ÖrebroArbogaKöping
VästeråsEnköping

Stockholm

E 20

Norrtälje

Norrtälje

Kapellskär

Helsingfors

Stockholm

Norrtälje

 (Kapellskär)

(Lernacken)

Malmö

Köpenhamn

 Malmö

Malmö

1

 Stockholm

LandskronaHelsingborg
ÄngelholmLaholm
HalmstadFalkenberg
VarbergKungsbacka

Göteborg

Senaste lydelse TSFS 2012:73.
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Väg

Startpunkt för
vägvisning/fjärrort

Närorter
Understruket namn =
knutpunkt

Fjärrort/startpunkt
för vägvisning

Göteborg

AlingsåsSkaraMariestad
ÖrebroArbogaKungsör
EskilstunaSträngnäs
Södertälje

Stockholm

Stockholm
Anm. *Vägvisning längs E 20
österut ska inom området som
markerats med F10 platsmärke med ortnamnet
Stockholm ske med enbart
märke F 14 vägnummer med
symbol S12 Färja. Vid
avgreningen från väg 277 ska
vägen vägvisas med ortnamnet Tallinn.
E22

Trelleborg
Malmö

Kalmar

Färjeläge för
trafik till
Tallin i
Värtahamnen
Stockholm *

Malmö
LundHörbyKristianstad*
SölvesborgKarlshamn
RonnebyKarlskrona
Anm. *Kristianstad är knutpunkt enbart i riktning från
Malmö mot Kalmar

Kalmar

MönsteråsOskarshamn
Norrköping
VästervikGamleby
ValdemarsvikSöderköping
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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