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

beslutade den 13 maj 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 

Karlfeldtsgården Avesta väg 70 i korsningen med 

väg 699 vid Brunnbäck 

Ornässtugan Borlänge väg 810, Torsångsvägen 

i trafikplats Ornäs 

Kyrka Borlänge väg 800 i korsningen 

med väg 807 vid bron i 

Torsång 

Carl Larsson gården Falu väg 80 i korsningen med 

väg 850 i Norslund 

Lugnet Falu väg 50 i korsningen med 

Gruvgatan,  

väg 50 i korsningen med 

väg 80 i Hökviken,  

väg 80 i korsningen väg 

50 vid Östanforsån,  

väg 80 i korsningen med 

väg 850,  

samt  

väg 293 i korsningen 

med väg 50 i Falun 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Flottbro Gagnefs väg 595 i korsningen 

med väg 590 i Gagnefs 

kyrkby 

Husbyringen Hedemora väg 270 i korsningen 

med väg 751 vid Dal-

älven, 

samt  

väg 80 i korsningen med 

väg 270 vid Ängelsfors  

Norns bruk Hedemora Brunnsjögatan i kors-

ningen med Bergslags-

gatan i Hedemora,  

samt  

väg 671 i korsningen 

med väg 670 i Söder-

bärke 

Hildasholm Leksands Leksandsvägen i kors-

ningen med Norsgatan i 

Leksand 

Naturum  

Dalarna 

Leksands väg 938 i korsningen 

med väg 939 i Almo, 

samt  

väg 938 i korsningen 

med väg 939 i Grytnäs 

Sommarland Leksands väg 919 i korsningen 

med väg 920 i Leksand 

Kvarnstensbrott Malungs väg 71 i korsningen med 

enskild väg vid Malungs 

hembygdsgård 

Trähästtillverkning Mora väg 70 i korsningen med 

väg 948 i Fu 

Skogsmuseum Mora väg E45 i anslutning till 

anläggningen i Siljans-

fors 

Vasaloppsmuseet Mora väg 70.04 i korsningen 

med Vasagatan i Mora 

Zorn Mora väg 70.04 i korsningen 

med Vasagatan i Mora 

Tomteland Mora väg E45 i korsningen 

med väg 938 vid Södra 

Vika 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Björnpark Orsa väg E45 i korsningen 

med väg 993 i Orsa 

Fryksås 

fäbodar 

Orsa väg 1000 i korsningen 

med väg 1002 väster 

Hansjö 

Helvetesfallet Orsa väg E45 i korsningen 

med väg 976 i Tallhed 

Skräddar-Djurberga 

fäbod 

Orsa väg 296 i korsningen 

med enskild väg vid 

Mässbacken 

Dalhalla Rättviks väg 70 i korsningen med 

väg 957 vid Sjurberg 

samt 

väg 301 i korsningen 

med enskild väg till 

Östbjörka i Ingels 

Styggforsen Rättviks väg 301 i korsningen 

med väg 964 i Boda 

Springkällan Rättviks väg 960 i korsningen 

med enskild väg till 

anläggningen 

Gammelstan Rättviks väg 301 i korsningen 

med väg 965 i Dalbyn, 

samt  

väg 296 i korsningen 

med väg 965 i Östanvik 

Nittsjö keramik Rättviks väg 70 i korsningen med 

väg 957 i Vikabystrand 

Flogbergets gruvor Smedjebackens väg 66 i korsningen med 

väg 637 i Lernbo 

Flatenbergs hytta Smedjebackens väg 66 i korsningen med 

enskild väg till anlägg-

ningen, 

samt 

väg 635 i korsningen 

med enskild väg till 

anläggningen i Smedje-

backen 

Öster Silvberg Säters väg 650 i korsningen 

med väg 790 i Magnilbo 

Porfyrmuseum Älvdalens väg 70 i anslutning till 

anläggningen i Älvdalen 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Fulufjällets  

nationalpark 

Älvdalens väg 70 i korsningen med 

väg 1056 i Särna 

Njupeskär Älvdalens väg 1056 i korsningen 

med väg 1067 i Mörkret 

Trängsletdammen Älvdalen väg 70 i korsningen med 

väg 1019 i Gryvelheden 

2 kap. Vägar av stort turistiskt intresse 

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

turistväg. 

 

Tällberg 

- Väg 919 från korsningen med väg 70 till korsningen med väg 920 i 

centrala Leksand, samt 

- väg 920 från korsningen med väg 919 till väg 70, norra anslutningen, vid 

Kullsbjörken. 

3 kap. Område av stort turistiskt intresse 

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

 

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

utmärka turistområdet. 

 

 

 

Siljansbygden  

 

3 § Märket ska sättas upp på följande platser: 

 

väg 70 söder om Insjön före rastplatsen, 

 

väg 70 en kilometer norr om korsningen med väg 1001, 

 

väg E45 väster om korsningen med väg 944, 

 

väg E45 vid Högheds fäbodar 13 kilometer norr om Orsa, 

 

väg 80 vid Söderås, 

 

väg 296/301 nordost om Furudal, 

 

väg 929  öster om Romma, 

 

väg 570 sydväst om Heden samt 

 

väg 933 öster om N Lindberg och korsningen med väg 931. 

4 kap. Världsarv 

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

utmärkning av UNESCOs världsarv, Industrilandskapet Falu gruva.  

 

Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Gruvan Falu väg 80 vid infarten till 

Falun,  

väg 50 vid Gruv-

rondellen,  

samt  

väg 293 vid infarten till 

Falun  

Gamla Staberg Falu väg 266 i anslutning till 

anläggningen i Staberg 

Stora Hyttnäs Falu väg 875 i anslutningen 

till anläggningen i Sund-

born 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Linnés bröllopsstuga Falu väg 850 i anslutningen 

till anläggningen i 

Sveden 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2009. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Jenny Norén 

 (Vägtrafikavdelningen) 
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