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

Fredriksdal Helsingborgs Ängelholmsvägen i 

korsningen med 

Lagervägen  

samt 

Järnvägsgatan i kors-

ningen med Hälsovägen 

i Helsingborg 

 

Sofiero Helsingborgs väg 111 i korsningen 

med Larödsvägen i 

Laröd  

samt 

Järnvägsgatan i kors-

ningen med Hälsovägen 

i Helsingborg 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Stenkärlsfabrik Helsingborgs Ryavägen i korsningen 

med Vallåkravägen 

samt Ryavägen i kors-

ningen med Södra 

Kvisttoftavägen i 

Vallåkra 

 

Hovdala slott Hässleholms  väg 1901 i korsningen 

med väg 1902 i Hässle-

holm samt väg 23 i 

korsningen med väg 

1902 i Sandåkra 

 

Kullaberg Höganäs väg 112 i korsningen 

med väg 1451 i Jonstorp 

samt  

Södra Vägen i kors-

ningen med Kullagatan 

i Höganäs 

 

Stengodstillverkning Höganäs väg 111 i korsningen 

med väg 112 i Höganäs 

 

Bosjökloster Höörs väg 23 i korsningen 

med väg 13 i Höör samt  

väg 17 i korsningen 

med väg 23 i Snogeröd 

 

Djurpark Höörs väg 23 i korsningen 

med väg 13 i Höör 

 

S:t Petri kyrka Klippans väg 13 i korsningen 

med Fabriksvägen samt 

väg 13 i korsningen 

med Storgatan i Klippan 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Söderåsens nationalpark Klippans och Svalövs väg 21 i korsningen 

med väg 108 i Hylls-

tofta,  

väg 21 i korsningen 

med väg 13 i Nybygget,  

väg 13 i korsningen 

med väg 113 i 

Hasslebro,  

väg 113 i korsningen 

med väg 17 i Eslöv 

samt  

väg 17 i korsningen 

med väg 108 i Marie-

holm 

 

Bäckaskogs slott Kristianstads väg E22 i korsningen 

med väg 2066 i Bäcka-

skog 

 

Heliga Trefaldighets-

kyrkan 

 

Kristianstads Allégatan i korsningen 

med Långebrogatan, 

Snapphanevägen i kors-

ningen med Blekinge-

vägen  

samt 

Snapphanevägen i kors-

ningen med Vatten-

tornsvägen i Kristian-

stad 

 

Citadellet Landskrona väg 17, Österleden, i 

korsningen med väg 

1248, Ringvägen, i 

Landskrona 

 

Dalby söderskog Lunds väg 11 i korsningen 

med väg 16/956 i Dalby 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

BRIO lekoseum  Osby väg 23 i korsningen 

med väg 1950 i Mark-

lunda 

 

Svarta bergen Osby väg 119 vid infarten till 

anläggningen 

 

Glimmingehus Simrishamns väg 9 i korsningen med 

väg 1530 i Hammen-

hög,  

väg 9 i korsningen med 

väg 1531 i Östra 

Tommarp  

samt 

väg 1501 i korsningen 

med väg 1531.01 i 

Nybo 

 

Kungagraven Simrishamns väg 9 i korsningen med 

väg 1601 i Kivik 

 

Museijärnväg Simrishamns väg 19 i korsningen 

med väg 1611 i Brösarp 

 

Stenshuvuds  

nationalpark 

Simrishamns väg 19 i korsningen 

med väg 9 i Brösarp  

samt  

väg 9 i korsningen med 

väg 1598 i Skogsdala 

 

Äpplets hus Simrishamns väg 9 i korsningen med 

väg 1613 i Skogsdala  

 

Svaneholms slott Skurups väg E65 i korsningen 

med väg 777 i Svane-

holm,  

väg 102 i korsningen 

med väg 777 i Brodda 

samt  

väg 790 i korsningen 

med väg 776 i Stora 

Nällevad 
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Vägvisningsmål beläget i kommun 

 

vägvisas från 

Johannamuseet Skurups väg E65 i korsningen 

med väg 102 i Sandåkra 

 

Smygehuk Trelleborgs väg 9 i anslutningen till 

anläggningen i Smyge-

huk 

 

Vikingamuseum Vellinge väg 100 i korsningen 

med väg 511 i Höll-

viken 

 

Ales stenar Ystads väg 9 i korsningen med 

väg 1022 i Nybrostrand 

 

Järnvägsmuseum Ängelholms Kristian II:s väg i kors-

ningen med Helsing-

borgsvägen  

samt 

Kristian II:s väg i kors-

ningen med Klippan-

vägen i Ängelholm 

 

Wanås utställningar Östra Göinge väg 19 i korsningen 

med väg 2054 i 

Knislinge  

samt 

väg 19 i korsningen 

med väg 2050 i Norra 

Sandby 

 

2 kap. Vägar av stort turistiskt intresse 

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

väg. 
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Humleslingan 

- Väg 2073 från Fjälkinge till korsningen med väg 2051 i Vånga, 

- väg 2051 till korsningen med väg 2088 i Näsum, 

- väg 2088 till korsningen med väg 2082, 

- väg 2082 till korsningen med väg 116, 

- väg 116 till korsningen med Tians väg i Bromölla, 

- Tians väg till korsningen med Storgatan i Bromölla samt  

Storgatan i Bromölla. 

 

Stenvägen 

- Väg 19 i korsningen med väg 23 i Östanå till korsningen med  

väg 2054 i Knislinge, 

- väg 2054 till korsningen med väg 2050, 

- väg 2050 till korsningen med väg 2056, 

- väg 2056 till korsningen med väg 2101,  

- väg 2101 till korsningen med väg 2126, 

- väg 2126 till korsningen med väg 2132, 

- väg 2132 till korsningen med väg 121, 

- väg 121 till korsningen med väg 119, 

- väg 119 till korsningen med väg 2127, 

- väg 2127 till korsningen med väg 23 i Marklunda, 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2009.  
 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

STAFFAN WIDLERT 

 Jenny Norén 

 (Vägtrafikavdelningen) 
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