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Transportstyrelsens föreskrifter 
om vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål 
m.m. i Hallands 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 

Bil- och flygmuseum Falkenbergs väg 601 i korsningen 

med väg 610 i Heberg 

 

Konstmuseum Halmstads väg 610 i korsningen 

med väg 606 i 

Heagård  

samt  

väg 600 i korsningen 

med väg 602 i Karlstorp  

 

Tropikcenter Halmstads väg E6.04 i korsningen 

med Strandgatan, för 

trafik i östlig riktning 

samt 

väg E6.04 i korsningen 

med Kungsgatan, för 

trafik i västlig riktning, i 

Halmstad 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Äventyrsland Halmstads väg 610 (nya) i 

korsningen med väg 600 

i Halmstad 

 

Bonadsmuseum Hylte väg 870 i korsningen 

med enskild väg 

Byvägen i Hyltebruk 

 

Tjolöholms slott Kungsbacka väg E6/E20 i korsningen 

med väg 939 i trafikplats 

58, Fjärås 

 

Äskhults by 

 

Kungsbacka avfartsvägen från väg 

E6/E20 till väg 905 i 

trafikplats 57, Frillesås, 

för trafik i nordlig 

riktning samt 

avfartsvägen från väg 

E6/E20 till väg 939 i 

trafikplats 58, Fjärås, för 

trafik i sydlig riktning 

 

Fjärås bräcka Kungsbacka avfartsvägen från väg 

E6/E20 till väg 939, 

trafikplats 58, Fjärås 

 

Teckningsmuseum Laholms väg 585 i korsningen 

med väg 530 samt 

väg 585 i korsningen 

med Bagarliden i Laholm 

 

Äventyrspark Varbergs väg E6/E20 i trafikplats 

Himle samt  

väg 760 i korsningen 

med väg 761 i 

Träslövsläge 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Varbergs fästning Varbergs väg 41 i korsningen med 

vägarna 153/760/801/844 

samt väg 760 i 

korsningen med väg 798 

i Varberg  

 

Naturcentrum Varbergs väg 41 i korsningen med 

vägarna 153/760/801/844 

i Varberg 

 

Åkulla bokskogar Varbergs och 

Falkenbergs 

väg 154 i korsningen 

med väg 760 i Gödeby, 

väg 154 i korsningen 

med väg 782 i Köinge,  

väg 153 i korsningen 

med väg 777 i Haxered  

samt 

väg 760 i korsningen 

med väg 752 i Tvååker 

 

2 kap. Vägar av stort turistiskt intresse 

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

väg. 

 

Hallands kustväg 

- väg E6/E20, trafikplats 43, i korsningen med väg E6.04, 

- väg E6.04 till korsningen med vägarna E6.06/600/610, 

- väg 610 till korsningen med väg 662, 

- väg 662 till korsningen med väg 767, 

- väg 767 till korsningen med vägarna 695/696, 

- väg 696 till korsningen med Peter Åbergs väg /Kristineslättsallén, 

Peter Åbergs väg/Söderbron till korsningen med väg 735 (Nygatan), 

väg 735 (Nygatan) till korsningen med Stationsgatan,  

Stationsgatan till korsningen med Holgersgatan, 

Holgersgatan till korsningen med vägarna 150 /154/744 samt 

väg 154 (Holgersgatan, Lasarettsvägen, Varbergsvägen) till korsningen med 

väg E6/E20, trafikplats nummer 51, Falkenbergs centrum. 
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3 kap. Område av stort turistiskt intresse 

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

 

Åkulla bokskogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

utmärka området. 

 

 

 

 

Åkulla bokskogar  

 

3 § Märket ska sättas upp på följande platser: 

 

väg 779 norr om Sibbarp, 

väg 777 öster om korsningen med väg 778 och  

 söder om korsningen med väg 153, 

 

väg 785 öster om Rolfstorp, 

väg 782 öster om korsningen med väg 785 samt 

 norr om väg 154. 
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4 kap. Landmärke 

1 § Lokaliseringsmärke I3, landmärke, får användas för utmärkning av 

följande plats. 

 

Varbergs radiostation i Grimeton 

Märket sätts upp vid väg E6/E20 för norrgående trafik ca 150 meter norr om 

bron över väg 761 samt för södergående trafik ca 2000 meter söder om 

trafikplats 54, Varberg C. 

 

2 § Följande symbol får användas på märke I3, landmärke, för att utmärka 

landmärket. 

 

 

Radiostationen Grimeton  

5 kap. Världsarv 

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

utmärkning av UNESCOs världsarv, Varbergs radiostation i Grimeton 

 

Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Radiostationen Grimeton Varbergs väg E6/E20 i korsningen 

med väg 760 i trafikplats 

nummer 53, Tvååker, 

väg E6/E20 i korsningen 

med väg 153 i trafikplats 

nummer 54, Varbergs 

centrum samt 

väg 153 i korsningen 

med väg 764 i Rolfstorp 

 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2010. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Jenny Norén 

 (Vägtrafikavdelningen) 
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