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

beslutade den 16 december 2009. 

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

märkesförordningen (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 

Fordonsmuseum Arvika Väg 61 i korsningen med 

väg 175 i Arvika 

samt 

väg 61 i korsningen med 

väg 172 i Graninge 

 

Linneväveri Arvika väg 175 i korsningen 

med väg 671, norra 

anslutningen, i Klässbol 

 

Rackstadmuseet Arvika väg 61 i korsningen med 

väg 175 i Arvika 

samt  

väg 61 i korsningen med 

väg 172 i Graninge 

 

Krigsflygfält Filipstads väg 63 i korsningen med 

väg 756 i Brattforsheden 

 

Långbans gruvby Filipstads väg 26 i anslutningen till 

anläggningen  
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Flottnings- 

museum 

Forshaga väg 62 i anslutningen till 

anläggningen 

 

Bruksmiljö Grums väg E18 i korsningen 

med väg 564 i Segmon 

samt 

väg 175 i korsningen 

med väg 669 i Nysäter 

 

Brattfallet Hagfors väg 62 i korsningen med 

väg 933 i Brattfallet 

 

Ekshärads  

kyrkogård 

Hagfors väg 62 i anslutning till 

anläggningen i Ekshärad 

 

Alsters 

herrgård 

Karlstads väg E18 i korsningen 

med Gustaf Frödings 

gata i Alster 

 

Picasso- 

skulptur 

Kristinehamns Karlstadvägen i 

korsningen med Västra 

Ringvägen 

samt 

Skaraborgsvägen i 

korsningen med Västra 

Ringvägen i 

Kristinehamn 

 

Bruksmiljö Munkfors väg 62 i korsningen med 

väg 809 i Hagalund 

 

Mårbacka Sunne väg E45 i korsningen 

med väg 241 i Sunne 

samt 

väg 62 i korsningen med 

väg 801 i Olsäter 

 

Rottneros 

park 

Sunne väg E45 i anslutningen 

till anläggningen 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

von Echstedtska 

gården 

Säffle väg E18 i korsningen 

med väg 545 i Knöstad 

samt  

väg E45 i korsningen 

med väg 545, 

Annelundsvägen i Säffle  

 

Finnkultur- 

centrum 

Torsby väg E45 i korsningen 

med väg 239 och 

Gräsmarksvägen i 

Torsby 

 

Sahlströmsgården Torsby väg E45 i korsningen 

med väg 239 i Torsby 

  

Utmarksmuseet Torsby väg 62 i anslutningen till 

anläggningen 

2 kap. Vägar av stort turistiskt intresse 

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

turistväg samt lokaliseringsmärke för vägvisning av gång- och cykeltrafik 

enligt 2 kap. 20 § vägmärkesförordningen (2007:90) användas med brun 

botten med vit versal och gemen text och vita symboler. 

 

Klarälvsbanan 

- Cykelleden längs Klarälven från Karlstad till Hagfors via Forshaga, Deje, 

Ransäter, Munkfors och Uddeholm. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2010. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Jenny Norén 

 (Vägtrafikavdelningen) 
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