Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och
andra anordningar;
beslutade den 10 augusti 2022.

TSFS 2022:81
Utkom från trycket
den 23 augusti 2022
VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 1 § vägmärkesförordningen (2007:90) att 2 kap. 12 § och 6 kap. 1 § styrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar ska ha
följande lydelse.

2 kap.
12 § Märke A29, varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande
väg har väjningsplikt eller stopplikt, ska sättas upp före en vägkorsning på
en huvudled eller på en cykelgata om korsningen är komplicerad eller
svåröverskådlig.
På annan väg än huvudled eller cykelgata ska märket sättas upp om det
inte tydligt framgår att väjningsplikt eller stopplikt gäller för korsande trafik.
Märket får inte sättas upp om väjningsplikt eller stopplikt gäller i
samtliga tillfarter.

6 kap.
1 § Anvisningsmärken ska ha följande storlekar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Märke E30 Särskilda bestämmelser för parkering
Storleken på märke E30, särskilda bestämmelser för parkering, ska
anpassas till storleken på det märke som det sätts upp under.

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september
2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster.
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Märke E31 Miljözon och E32 Slut på miljözon

Storlek och mått i meter för märke E31 och E32
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Märket ska ha minst följande storlekar på följande vägar.
Väg
1. Väg som inte är motorväg eller motortrafikled
2. Väg enligt 1 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor

Storlek
Normal
Liten

Märke E33 Cykelgata och E34 Cykelgata upphör

Storlek och mått i meter för märke E33 och E34
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Märket ska ha minst följande storlekar på följande vägar
Väg
1. Väg där den högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i
timmen eller lägre
2. Väg enligt 1 i trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor
___________
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Denna författning träder i kraft den 15 september 2022.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM

Lars Hammar
(Väg och järnväg)
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