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Transportstyrelsens föreskrifter 
om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål 
m.m. i Stockholms län; 

beslutade den 16 december 2009.  

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 13 § vägmär-

kesförordningen (2007:90). 

1 kap. Mål av stort turistiskt intresse  

1 § För vägvisning till nedanstående mål får lokaliseringsmärke enligt 2 

kap. 14 § vägmärkesförordningen (2007:90) användas med brun botten med 

vit versal och gemen text och vita symboler.  

 

Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Tumba bruksmuseum 

 

Botkyrka väg 258 och 

Tumbavägen samt  

väg 226 i korsningen 

med K.P. Arnoldssons 

väg i Tumba 

Tyresta nationalpark 

 

Haninge väg 73 i trafikplats 

Handen, vid anslutning 

till väg 260, 

Gudöbroleden 

Millesgården 

 

Lidingö väg 277 i trafikplats 

Torsvik 

 

Heliga Birgittas 

bönegrotta 

Norrtälje väg 77 i anslutning till 

anläggningen  
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Albert Engström- 

museet 

Norrtälje väg 283 i anslutning till 

anläggningen i 

Grisslehamn 

Riddersholms 

naturreservat 

Norrtälje väg E18 i korsningen 

med enskild väg i 

anslutning till 

anläggningen i 

Kapellskär 

Roslagens 

sjöfartsmuseum 

Norrtälje väg 283 i korsning med 

väg 1150 i Älmsta 

Taxinge slott Nykvarns väg E20 i trafikplats 

nummer 140, Nykvarn 

Steninge slott 

 

Sigtuna väg E4 i korsningen med 

väg 263 i trafikplats 

nummer 180. 

Hagaparken 

 

Solna väg E4 i trafikplats 

nummer 167, Haga  

Ulriksdals slott Solna väg E18 i trafikplats, 

Kungshamra 

Tom Tits Experiment 

 

Södertälje väg E4 i trafikplats 

nummer 144, Moraberg 

samt 

väg E20 i trafikplats 

nummer 141, Vasa  

Tullgarns slott 

 

Södertälje väg E4 i trafikplats 

nummer 139, Hölö, samt 

väg E4 i trafikplats 

nummer 138, Vagnhärad, 

(Södermanlands län) 

Vaxholms 

fästningsmuseum 

Vaxholms väg 274 i Vaxholms 

tätort 

Porslinsmuseum 

 

Värmdö väg 222 i trafikplats 

Gustavsberg i 

Gustavsberg  

Wira bruk 

 

Österåkers väg 276 i korsningen 

med väg 984, 

Roslagskulla k:a  

samt 

väg 984 i korsningen 

med väg 1018 i Punskog. 

 



 

 

TSFS 2009:143 
 

3 

2 kap. Vägar av stort turistiskt intresse 

1 §  Följande vägar och vägsträckor får utmärkas med vägmärke I1, 

turistväg. 

 

Taxinge-Gripsholm 

- väg E20 i korsningen med väg 576 i trafikplats 140, Nykvarn  

- väg 576 till länsgränsen med Södermanlands län 

samt väg 990 till korsningen med väg E20 i trafikplats 139, Läggesta, i 

Södermanlands län. 

3 kap. Område av stort turistiskt intresse 

1 § Följande område får utmärkas med märke I2, turistområde.  

 

Medeltida stadskärna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 § Följande symbol får användas på märke I2, turistområde, för att ut-

märka området. 

 

 

 

 

Medeltida stadskärna 
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3 § Märket ska sättas upp på följande platser: 

 

Prästgatan vid Runstigen 

 

Storgatan  vid St Persgatan 

 

Storgatan vid Uppsalavägen 

 

Uppsalavägen  vid Mariakyrkan 

4 kap. Världsarv 

1 § Lokaliseringsmärke I4, världsarv, får användas vid vägvisning till och 

utmärkning av UNESCOs världsarv, Birka-Hovgården, Drottningholm och 

Skogskyrkogården.  

 

Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Drottningholms slott Ekerö väg E4 trafikplats 

nummer 147, Fittja, för 

norrgående trafik  

samt 

väg E4 trafikplats 

nummer 171, Kista, för 

södergående trafik  

Birka-Hovgården Ekerö väg 275 i korsningen 

med väg 261, 

Drottningholmsvägen, 

och Kvarnbacksvägen 

vid Brommaplan 

Skogskyrkogården Stockholms väg 73 i korsningen med 

Sockenvägen  

 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2010. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Jenny Norén 

 (Vägtrafikavdelningen) 

 


