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

beslutade den 13 maj 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 

Källa gamla kyrka Borgholms väg 136 i korsningen 

med väg 988 i Källa 

Byrums raukar Borgholms väg 990 i Byrum 

Skäftekärrs  

järnåldersby 

Borgholms väg 136 i korsningen 

med väg 990 i Böda samt 

väg 989 i korsningen 

med väg 990 i Löttorp 

Neptuni åkrar Borgholms väg 136 i Byxelkrok 

Trollskogens  

naturreservat 

Borgholms 

 

väg 136 i korsningen 

med väg 993 vid Melby 

Vida museum Borgholms 

 

väg 136 vid infarten till 

anläggningen i Halltorp 

Himmelsberga  

museum 

Borgholms väg 136 i korsningen 

med väg 966 i Rälla samt 

väg 925 i korsningen 

med väg 967 vid Långlöt 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Sollidens slott Borgholms väg 136 vid infarten till 

slottet söder om Borg-

holm 

Borgholms slott Borgholms väg 136 vid infarten till 

slottet söder om Borg-

holm 

Skedemosse  

museum 

Borgholms väg 974 i korsningen 

med väg 925 i Störlinge 

samt  

väg 979 i korsningen 

med väg 973 i Köpings-

vik 

Duvemåla Emmaboda väg 28 vid enskilda 

vägen till Duvemåla norr 

om Emmaboda 

Boda glasbruk Emmaboda väg 25 i korsningen med 

väg 546 i Kopparfly 

Johansfors  

glasbruk 

Emmaboda väg 25 i korsningen med 

väg 28 i Eriksmåla, 

väg 28, från söder, i 

korsningen med väg 

1009 i Trollagärde  

samt  

väg 28, från norr, i kors-

ningen med väg 1013 i 

Bialite 

Åfors glasbruk Emmaboda väg 28 i korsningen med 

vägarna 547 och 25 i 

Eriksmåla 

Dackestop Hultsfreds väg 23 i korsningen med 

Kyrkogatan i Virserum 

Motormuseum Hultsfreds väg 34 i korsningen med 

väg 722 i Målilla 

Kalmar slott Kalmar Södra vägen /rampväg 

från rastplats Dämme i 

trafikplats Kalmar Södra 

Regalskeppet  

Kronan 

Kalmar Södra vägen i korsningen 

med Tegelviksvägen i 

Kalmar 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Gamla stan Kalmar Järnvägsgatan i kors-

ningen med Slottsvägen i 

Kalmar 

Kronobäcks  

klosterruin 

Mönsterås väg 627 vid infarten till 

anläggningen i Oknebäck 

Gabriel keramik  Mönsterås väg E22 i korsningen 

med väg 627 i Ålem 

samt  

väg E22 i korsningen 

med väg 627 i Oknebäck 

Pataholm Mönsterås väg 602 i korsningen 

med väg 593 i Pataholm 

Djurpark Mörbylånga väg 137 i korsningen 

med väg 943 i trafikplats 

Färjestaden 

Eketorps borg Mörbylånga väg 136 i korsningen 

med väg 927 i Grön-

högen  

samt  

väg 925 i korsningen 

med väg 927 i Eketorp 

Gråborg Mörbylånga väg 957 i korsningen 

med enskild väg till 

anläggningen 

Keramikverkstad Mörbylånga väg 943 i korsningen 

med väg 953 i Färje-

staden 

Möckelmossen Mörbylånga väg 136 i korsningen 

med väg 940 i Resmo 

samt  

väg 925 i korsningen 

med väg 940 i Brunneby 

Ottenby naturreservat Mörbylånga väg 136 i korsningen 

med vägarna 924/925 i 

Ottenby 

Målerås glasbruk Nybro väg 31 i korsningen med 

väg 1020 i Målerås 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Nybro glasbruk Nybro Jutarnas väg i korsningen 

med Bangatan  

samt  

väg 31 i korsningen med 

Sveavägen/Norra vägen i 

Nybro 

Orrefors glasbruk Nybro väg 31 i korsningen med 

väg 571 i Orrefors 

Pukebergs  

glasbruk 

Nybro Jutarnas väg i korsningen 

med Bangatan  

samt  

väg 25 i korsningen med 

Pukebergarnas väg i 

Nybro 

Madesjö museum Nybro väg 25 i korsningen med 

Jutarnas väg  

samt  

väg 31 i korsningen med 

Stallvägen i Nybro 

Stensjö by Oskarshamns väg E22 i korsningen 

med enskild vägen H 

1427 vid Virkvarn 

Döderhultarmuseét Oskarshamns Döderhultsvägen väster 

Norra Fabriksgatan i 

Oskarshamn 

Ullspinneri Oskarshamns väg E22 i korsningen 

med väg 757 i Nygård  

Stenhuggarmuseum Oskarshamns väg E22 i korsningen 

med väg 642 i Vånevik 

Källströmsgården Oskarshamns väg 642 vid infarten till 

anläggningen i Påskalla-

vik 

Slöjdhuset Torsås väg 504 vid infarten till 

anläggningen i Torsås 

Fredsstenen Torsås väg E22 vid rastplats 

Bröms 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Fajans krukmakeri  Torsås väg 504 i korsningen 

med väg 518 i Torsås 

Astrid Lindgrens  

värld 

Vimmerby väg 40 i korsningen med 

Lundgatan,väg 34 i 

trafikplats Åbro samt väg 

34 i korsningen med väg 

40 Södra Ringleden i 

Vimmerby 

Astrid Lindgrens  

Näs 

Vimmerby väg 34 i korsningen med 

väg 812 i trafikplats 

Åbro 

Katthult Vimmerby väg 40 i korsningen med 

väg 812 i Göreda Bro 

Bullerbyn Vimmerby väg 40 i korsningen med 

väg 706 i Pelarne  

samt  

väg 129 i korsningen 

med väg 706 (väg 926 i 

Jönköpings län) i Nyebro 

Pelarne kyrka Vimmerby väg 40 i korsningen med 

väg 706 i Pelarne 

Norra Kvills  

nationalpark 

Vimmerby väg 812 i korsningen 

med väg 813 i Rums-

kulla  

samt  

väg 822 i korsningen 

med väg 823 i Gull-

ringen 

Kvilleken Vimmerby äg 814 i korsningen med 

enskilda vägen H 542 i 

Ventzelholm 

Lilla Landet Vimmerby väg 34 i korsningen med 

enskilda vägen H 244 

väster om Södra Vi 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Visans Skepp Vimmerby väg 34, från söder, i 

korsningen med väg 

708.02  

samt  

väg 34, från norr, i kors-

ningen med väg 708 i 

Storebro 

Ösjöfors hand-pappersbruk Vimmerby väg 812 i korsningen 

med väg 813 i Rums-

kulla 

Frödinge kyrka Vimmerby väg 831 i korsningen 

med väg 834 i Frödinge 

Gränsö Västerviks Allén i korsningen med 

Albert Tengers väg i 

Västervik 

Båtsmansstugorna Västerviks Allén i korsningen med 

Albert Tengers väg i 

Västervik 

Smalspåret Västerviks Stationsgatan i kors-

ningen med Slottsholms-

vägen i Västervik,  

väg E22 i korsningen 

med väg 793 i Verke-

bäck, 

väg 40 i korsningen med 

väg 788 i Torsfall, 

väg 40 i korsningen med 

väg 785 i trafikplats 

Ankarsrum  

samt  

väg 697 i korsningen 

med norra Hagadalsgatan 

i Hultsfred 

2 kap. Vägar av stort turistiskt intresse 

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

väg. 
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Mönsterås 

- Väg 602 södra anslutningen från väg E22 till väg 594, 

- väg 594 från väg 602 till väg 627, samt 

- väg 627 från väg 594 till väg E22, norra anslutningen. 

 

Påskallavik 

- Väg 642 från södra anslutningen mot väg E22 till norra anslutningen mot 

väg E22 vid Vånevik. 

 

Norra Udden Öland 

- Väg 989 från anslutningen mot 136 till väg 990, 

- väg 990 från väg 989 till väg 136, 

- väg 136 från väg 990 till södra anslutningen av väg 993, 

- väg 993 från väg 136 till väg 136, 

- väg 136 från norra anslutningen av väg 993 till södra anslutningen av  

väg 993, samt enskild väg till Ölands norra udde.  

 

Glasriket 

- Väg 31 från väg 25 i Nybro till väg 28 i Vägershult, 

- väg 28 från väg 31 i Vägershult till väg 25 i Eriksmåla samt 

- väg 25 från väg 28 i Eriksmåla till väg 31 i Nybro. 

3 kap. Område av stort turistiskt intresse 

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

 

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

utmärka turistområdet. 

 

 

 

 

Glasriket  

 

3 § Märket ska sättas upp på följande platser: 

 

väg 23 2 km söder om rastplats Innaren 

 vid rastplats Sjötorpasjön 

 

väg 25 väster om Lessebos kommungräns 

 1,5 km öster om rastplats Glasporten 

 

väg 28 2 km norr om rastplats Boskvarnasjön 

 2 km söder om informationsplats Emmaboda 

4 kap. Världsarv 

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

utmärkning av UNESCOs världsarv, Södra Ölands odlingslandskap  

 

Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Radby  Mörbylånga Hulterstad, Hammarby, 

Bredinge, Södra Kvinne-

by, Näsby, Triberg och 

Lilla Frö 

 

Alvar Mörbylånga väg 930 Ö Södra 

Möckelby,  

väg 939 i Gösslunda 

samt 

väg 940 V Möckel-

mossen 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Sjömark Mörbylånga väg 925 i korsningen 

med enskild väg till Seby 

läge,  

väg 136 i korsningen 

med enskild väg till 

Risinge,  

samt 

väg 942 i korsningen 

med enskild väg till 

Risinge hamn 

 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2009. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Jenny Norén 

 (Vägtrafikavdelningen) 
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