Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2012:73) om vägvisningsplan för riksvägar
och länsvägar i nummergruppen 100–499;

TSFS 2017:83
Utkom från trycket
den 27 september 2017

VÄGTRAFIK

beslutade den 14 september 2017.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 13 § vägmärkesförordningen (2007:90) att bilaga 3 till styrelsens föreskrifter (TSFS 2012:73)
om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499
ska ha följande lydelse.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 november 2017.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM
Monika Morén
(Väg och järnväg)

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975

1

TSFS 2017:83
Bilaga 3

Bilaga 31. Länsvägar i nummergruppen 100–499
I tabellen nedan anges hur vägvisning ska ske från en vägs startpunkt
(andra kolumnen från vänster) till fjärrorten (kolumnen längst till höger) och
omvänt hur vägvisning ska ske från vägens startpunkt (kolumnen längst till
höger) till fjärrorten (andra kolumnen från vänster).
Närmaste fjärrort i färdriktningen ska anges på samtliga
lokaliseringsmärken som anger vägvisningsmål i tabellen. Närmaste närort
och knutpunkt i färdriktningen ska anges på vägmärke F13, avståndstavla,
som anger vägvisningsmål i tabellen. Närmaste närort och knutpunkt ska i
övrigt anges där det bedöms lämpligt.
Vägnumret för en väg behöver inte anges efter en korsning med en väg
med lägre vägnummer om vägens fjärrort är utmärkt efter korsningen.
Om de båda riktningarna har olika fjärrorter, närorter eller knutpunkter
anges detta med pil i tabellen. Förkortningen tpl avser trafikplats.
Väg

Startpunkt för
vägvisning /
Fjärrort

Närorter
Understruket namn = knutpunkt

Fjärrort /
Startpunkt för
vägvisning

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
121

Lönsboda

Älmhult

Lönsboda
122

 (Loshult)

(Rödeby)

Eringsboda – Rävemåla

Rävemåla

123

Växjö
 (Ingelstad)

Karlskrona

Eringsboda

 Rävemåla

Sölvesborg

Mjällby

Nogersund

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Väg

Startpunkt för
vägvisning /
Fjärrort

Närorter
Understruket namn = knutpunkt

Fjärrort /
Startpunkt för
vägvisning

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
250

Kungsör

252

(Stora Ekeby)

1

Köping – Kolsva

Fagersta
Hallstahammar

Hallstahammar

Surahammar

Eskilstuna

Hallstahammar

Ramnäs
 (Surahammar)

Senaste lydelse TSFS 2014:16.
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254

(Albäck)

Heby

Enköping

 Heby

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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