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SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
1966 · Nr 270   Utkom från trycket den 27 juni 1966 
 

Nr 270 
 

KUNGL. MAJ:TS KUNGÖRELSE 
om vägmärken m. m.; 

 
given   Stockholms  slott  den  27  januari  1966. 

 
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna som följer. 

 
Vägmärken 

 
Allmänna bestämmelser 

 
1 §. 

Varningsmärke har formen av en liksidig triangel. Märke för avstånd till järnvägskorsning är 
dock rektangulärt. 
 
Förbudsmärke och påbudsmärke äro cirkelformiga. Märke som anger zon eller slut på zon är 
dock rektangulärt. 
 
I övrigt ha vägmärken och tilläggstavlor form, färg och utseende som framgår av bilaga till 
denna kungörelse. 
 
Märke för förbud att parkera eller att stanna fordon eller för tillåtelse att parkera viss tid och 
tilläggstavla till sådant märke kunna vara utförda i miniatyr på vit rektangulär platta. 
 

2 §. 
Vägmärke har den innebörd som framgår av bilden och namnet på märket i bilagan samt av 
bestämmelserna i 10 och 12-18 §§. 
 
Innebörden av tilläggstavla framgår av bilden i bilagan och vad som anges under den samt av 
bestämmelserna i 10 och 12-18 §§. 
 

3 §. 
Vägmärke och tilläggstavla skola anbringas så att de äro väl synliga. 
 
Vägmärke skall vara vänt mot färdriktningen. Märken för påbjuden körriktning, enkelriktad 
trafik och vägvisning samt miniatyrmärke kunna dock anbringas så att de äro i huvudsak pa-
rallella med vägen. 
 
Tilläggstavla som med pil anger utsträckningen av förbud att parkera eller att stanna fordon 
eller av plats där parkering är tillåten anbringas så att den är i huvudsak parallell med vägen. 
Annan tilläggstavla skall vara vänd åt samma håll som det vägmärke den anbringats under. 

 
4 §. 

Vägmärke och tilläggstavla som ej hållas belysta under mörker skola, om särskilda skäl ej 
föranleda annat, vara utförda så att de reflektera ljus. 
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5 §. 

Varningsmärke och förbudsmärke skola sättas upp vid högra kanten av vägen. Om särskild 
körbana finnes, kan dock märket i stället sättas upp vid kanten av denna. Vad nu sagts gäller 
även påbudsmärke, om särskilda förhållanden ej föranleda annat. 
 
Märke som avses i första stycket kan utöver på plats som sägs där sättas upp på vänster sida, 
mittremsa eller refug eller anbringas hängande över körbanan. Märke för begränsad fordons-
höjd kan dessutom sättas upp på sätt som anges i 16 § vid nummer 65. 
 
Märke som anger plats där hastighetsbegränsning eller omkörningsförbud börjar skall sättas 
upp vid båda kanterna av vägen eller körbanan. 
 
Märke som anger slut på förbud och som anbringas på baksidan av förbudsmärke för motsatt 
färdriktning behöver ej sättas upp vid högra kanten av vägen eller körbanan. 
 

Varningsmärken 
 

6 §. 
Utanför tättbebyggt område skall varningsmärke sättas upp på ett avstånd av 150-250 meter 
från den plats där faran kan finnas, om förhållandena ej föranleda annat. Sättes märke upp på 
annat avstånd skall avståndet anges på tilläggstavla. Uppgår avståndet till 500 meter eller 
mera skall märket upprepas. 
 
Inom tättbebyggt område skall varningsmärke sättas upp på kort avstånd från den plats där 
faran kan finnas. 
 
För märke som anger skyldighet att lämna företräde eller avstånd till järnvägskorsning gälla 
särskilda bestämmelser i 10 § vid numren 21 och 25-27. 
 

7 §. 
Gäller varning en längre vägsträcka anges längden på tilläggstavla. Om särskilda skäl föranle-
da det kan märket upprepas på lämpliga avstånd. 
 

8 §. 
Varningsmärke kan sättas upp för att ange fara på korsande eller anslutande väg. Sådant var-
ningsmärke skall förses med tilläggstavla på vilken den väg där faran finnes anges med vin-
kelböjd pil. 
 

9 §. 
Varningsmärke som avser endast tillfällig fara eller fara under viss eller vissa delar av året 
skall tagas bort eller täckas över när faran ej föreligger.  
 

10 §. 
Varningsmärkena äro angivna nedan vid numren 1-38 och ha samma nummer i bilagan. 
1. Farlig högerkurva. 
2. Farlig vänsterkurva. 
3. Farliga kurvor, den första till höger. 
Avser varningen vägsträcka med mer än två farliga kurvor, skall vägsträckans längd anges på 
tilläggstavla. 
4. Farliga kurvor, den första till vänster. 
Avser varningen vägsträcka med mer än två farliga kurvor, skall vägsträckans längd anges på 
tilläggstavla. 
5. Brant nedförslutning. 
6-8. Avsmalnande väg. 
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9. Rörlig bro. 
10. Kaj, strand eller färjläge. 
11. Ojämn väg. 
12. Vägarbete. 
13. Slirig körbana. 
Märket användes i allmänhet ej för att ange risk för halka på grund av snö eller is. 
14. Stenras. 
15. Stenskott. 
16. Vägkorsning. 
Märket anger att den allmänna regeln om skyldighet att lämna företräde åt fordon som kom-
mer från höger gäller i korsningen. 
Märket användes ej när cirkulationstrafik är påbjuden eller annat märke anger särskild re-
glering av trafiken i korsningen. 
17. Cirkulationsplats. 
18-20. Korsning där förare av fordon på korsande väg har skyldighet att lämna företräde. 
Vid huvudled sättes märket upp endast om korsning är komplicerad, svåröverskådlig eller på 
annat sätt farlig. Märket får användas endast om märke 21 eller 73 satts upp vid den korsande 
vägen. 
Symbolen på märket anpassas efter förhållandena på platsen. 
21. Lämna företräde. 
Märket anger att företräde skall lämnas åt fordon på korsande väg. Märket skall sättas upp om 
skyldighet ej föreligger att stanna före infart på den korsande vägen och något av märkena  
18-20 eller 124 satts upp vid den vägen. Märket får ej användas i andra fall. 
Märket skall sättas upp så nära den korsande vägen som möjligt och högst 25 meter från den. 
Det får dock sättas upp på längre avstånd vid påfartsväg till motorväg eller motortrafikled 
eller vid liknande påfart till annan väg. 
Med tilläggstavla med texten ”Stopp…m” användes märket till förberedande upplysning om 
skyldighet att stanna och lämna företräde vid vägkorsning. 
22. Trafiksignal. 
23. Järnvägskorsning med bommar eller grindar. 
Under märket anbringas avståndsmärke enligt vad som sägs vid nummer 25. 
24. Järnvägskorsning utan bommar eller grindar. 
Under märket anbringas avståndsmärke enligt vad som sägs vid nummer 25. Ger vakt vid 
korsningen genom signal med flagga eller lykta varning om att tåg nalkas användes icke detta 
märke utan märke 38. Detsamma gäller i annat fall om befrielse lämnats från skyldighet att 
sätta upp och underhålla säkerhetsanordningar vid hamnspår, industrispår eller därmed jäm-
förligt spår. 
25-27. Avstånd till järnvägskorsning. 
Märkena sättas upp före järnvägskorsning om särskilda förhållanden ej föranleda annat. Mär-
ke 25 anbringas under märke 23 eller 24, märke 26 där två tredjedelar och märke 27 där en 
tredjedel återstår av avståndet till korsningen. På märke som sättes upp till vänster om vägen 
skola strecken luta ned åt höger. 
28. Korsning med spårväg. 
Inom tättbebyggt område användes märket endast om särskilda förhållanden föranleda det. 
29. Övergångsställe. 
Märket anger att vägtrafikant närmar sig övergångsställe för gående. Avståndet till över-
gångsstället skall anges på tilläggstavla. 
30. Barn. 
Märket sättes upp före plats på väg där barn ofta kunna förekomma, såsom vid skola, lekplats 
eller liknande. 
31. Kreatur. 
Symbolen i märket kan utbytas mot bild av annat tamdjur. 
32. Vilda djur. 
Märket användes vid viltstråk. Symbolen kan utbytas mot bild av hjortdjur. 
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33. Cyklister och mopedförare på körbanan. 
Märket anger att cyklister och mopedförare kunna väntas köra in på körbanan. 
34. Lågt flygande flygplan. 
35. Farlig sidvind. 
Om sidvind från höger är vanligast vändes symbolen. 
36. Mötande trafik. 
37. Tunnel. 
38. Annan fara. 
Märket användes för att ange fara för vilken särskilt märke ej finnes. Farans art skall anges på 
tilläggstavla. 
 

11 §. 
Om kryssmärke vid järnvägsövergång gälla särskilda bestämmelser. 
 

Förbudsmärken och påbudsmärken 
 

12 §. 
Förbudsmärke och påbudsmärke ange att förbud eller påbud börjar där märket anbringats, om 
annat ej följer av 16 eller 17 § eller av 49 § vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr 
648) eller framgår av förhållandena på platsen. 
 
Märke för begränsad hastighet eller förbud mot omkörning anger att begränsningen eller för-
budet gäller till plats där slutmärke satts upp eller, vid hastighetsbegränsning, annan sådan 
begränsning anges med nytt märke. Övriga märken ange att förbud eller påbud gäller till nästa 
vägkorsning, om annat ej framgår av märkes innebörd enligt 16 eller 17 § eller anges genom 
tilläggstavla eller slutmärke eller, i fråga om förbud som angivits med något av märkena 70-
72, med annat sådant märke. 
 

13 §. 
När förbud eller påbud som anges genom vägmärke gäller även efter vägkorsning, skall mär-
ket upprepas efter korsningen, om annat ej följer av 16 §. Gäller förbudet eller påbudet en 
längre vägsträcka skall märket därutöver upprepas på lämpliga avstånd. 
 

14 §. 
När förbud eller påbud som anges genom vägmärke gäller endast viss tid eller visst slag av 
fordon eller när förbud eller påbud ej gäller viss tid eller visst slag av fordon, skall det anges 
på tilläggstavla. Under tid när förbud eller påbud ej gäller kan märket tagas bort eller täckas 
över. 
 
För vissa fall ges närmare bestämmelser i 16 §. 
 

15 §. 
Förbudsmärke med tilläggstavla, som anger avstånd till plats där förbud börjar eller där för-
hållande som märket avser i annat fall föreligger, får användas endast till förberedande upp-
lysning om förbud mot fordonstrafik eller begränsning av fordons bredd, höjd, vikt eller axel-
tryck längre fram i färdriktningen eller om stopp för tullkontroll. 
 
Påbudsmärke med tilläggstavla för avstånd får ej användas.  
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Förbudsmärken 

 
16 §. 

Förbudsmärkena äro angivna nedan vid numren 50-82. Särskilda slutmärken äro angivna vid 
numren 90-92. Märkena ha samma nummer i bilagan. 
 
50. Fordonstrafik förbjuden. 
Märket anger att förbud råder mot trafik i båda riktningarna med fordon av alla slag. Begräns-
ning av förbudet skall anges på tilläggstavla. 
Avser förbudet även ledande av cykel eller moped skall detta anges på tilläggstavla. 
51. Förbud mot infart med fordon. 
Avser förbudet även ledande av cykel eller moped skall detta anges på tilläggstavla. 
52. Förbud mot trafik med motordrivet fordon. 
Märket gäller ej trafik med moped. 
53. Förbud mot trafik med motordrivet fordon som har flera hjul än två. 
54. Förbud mot trafik med tvåhjulig motorcykel. 
Märket gäller ej trafik med moped. 
55. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än på-
hängsvagn eller enhjulig släpvagn. 
Avser förbudet endast släpvagn vars totalvikt överstiger visst tontal anges detta tontal i sym-
bolen för släpvagnen. 
56. Förbud mot trafik med lastbil. 
Avser förbudet endast lastbil vars bruttovikt överstiger visst tontal anges detta tontal på mär-
ket. 
57. Förbud mot trafik med traktor. 
Avser förbudet även trafik med motorredskap skall det anges på tilläggstavla. 
58. Förbud mot cykel- och mopedtrafik. 
Avser förbudet även ledande av cykel eller moped skall detta anges på tilläggstavla. 
59. Förbud mot mopedtrafik. 
Avser förbudet även ledande av moped skall detta anges på tilläggstavla. 
60. Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragare. 
61. Förbud mot trafik med dragkärra. 
62. Förbud mot ridning. 
63. Förbud mot gångtrafik. 
64. Begränsad fordonsbredd. 
Märket skall användas när den största tillåtna bredden, lasten inräknad, understiger 2,5 meter. 
65. Begränsad fordonshöjd. 
Märket skall användas när den fria höjden i vägport eller på liknande plats är lägre än 4,5 me-
ter. Det får anbringas även på vägporten. Är den fria höjden olika i skilda körfält får märke 
anbringas över varje körfält. I sådant fall skall på det till höger om vägen anbringade märket 
anges den lägsta fria höjden och på tilläggstavla uppgift lämnas om att den fria höjden är hög-
re i visst körfält. Mätplats får utmärkas särskilt. 
Är fråga om korsning med elektrifierad järnväg skall det anges genom särskild tilläggstavla. 
66. Begränsad bruttovikt. 
Avser begränsningen även fordonståg skall det anges på tilläggstavla. 
67. Begränsat axeltryck. 
Begränsning av boggitryck skall anges på tilläggstavla. 
68. Minsta avstånd mellan motordrivna fordon. 
69. Begränsad hastighet. 
Gäller hastighetsbegränsningen endast för fordon med viss minsta totalvikt anges det på 
tilläggstavla. Märke för hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område enligt 56 § 2 mom. 
vägtrafikförordningen behöver sättas upp endast vid infart till sådant område. 
70. Förbud att parkera fordon. 
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Märket anger förbud att parkera på den sida av vägen där märket är uppsatt. Upphör förbudet 
före nästa vägkorsning sättes märket upp även på den plats där förbudet upphör, försett med 
tilläggstavla med vågrät pil som visar mot färdriktningen. 
Är parkeringsförbud begränsat till visst eller vissa fordonsslag, viss eller vissa dagar eller viss 
tid på dygnet eller undantages från förbudet parkering intill 30 minuter skall det anges på 
tilläggstavla. Tillåtes parkering under en begränsad tid av 30 minuter eller mera anges det 
med märke 131 och tilläggstavla. 
Förbud mot parkering på dag med udda ordningstal på den sida av gata där adressnumren äro 
udda och på dag med jämnt ordningstal på gatusidan med jämna adressnummer anges med 
detta märke försett med tilläggstavla med ordet ”Datumparkering”. 
71. Förbud att stanna fordon. 
Gäller förbudet endast stannande mer än visst antal minuter, skall detta anges på tilläggstavla. 
Vad som sägs vid nummer 70 gäller i övrigt i tillämpliga delar även detta märke. I stället för 
ordet ”Datumparkering” användes ordet ”Datumstopp”. 
72. Zon med förbud att parkera eller att stanna fordon eller med tillåtelser att parkera viss be-
gränsad tid. 
Märket anger gräns för område inom vilket förbud att parkera eller att stanna fordon gäller 
eller parkering tillåtes under en begränsad tid. Arten av förbud anges genom att märke 70 eller 
71 infogas i zonmärket. Tillåtes parkering 30 minuter eller mera infogas i stället märke 131. 
Tillämpas datumparkering anges det med ordet ”Datumzon” över det infogade märket.  Gil-
tigheten i fråga om tid anges under det infogade märket eller på tilläggstavla på motsvarande 
sätt som sägs vid märkena 70 och 71. 
Vid plats inom zonen där avvikelse gäller från förbud eller tillåtelse enligt zonmärket an-
bringas märke 70, 71 eller 131 enligt bestämmelserna för respektive märke. 
Märket kan även användas för att ange att förbud att parkera eller att stanna gäller viss kortare 
vägsträcka, när förbudet avser att tillgodose särskilt ändamål. Därom lämnas upplysning över 
det infogade märket med text, såsom ”Taxizon”. Längden av vägsträckan kan anges under det 
infogade märket eller på tilläggstavla. 
73. Stopp vid vägkorsning. 
Märket anger att förare skall stanna innan han kör in på korsande väg och att han skall lämna 
företräde åt fordon på den korsande vägen. Märket skall sättas upp om skyldighet föreligger 
att stanna före infart på den korsande vägen och något av märkena 18-20 eller 124 satts upp 
vid den vägen. Märket får ej användas i andra fall. Förberedande upplysning om skyldigheten 
att stanna och lämna företräde ges med märke 21 och tilläggstavla med texten ”Stopp …m”. 
74. Stopp vid järnvägskorsning. 
75. Stopp för tull. 
För märkets användning fordras ej att lokal trafikföreskrift meddelats. 
76. Stopp… 
Märket anger skyldighet att stanna av anledning som framgår av text under det vågräta streck-
et. 
För märkets användning fordras ej att lokal trafikföreskrift meddelats. 
77. Skyldighet att lämna företräde för mötande fordon. 
Märket användes där väg är så smal att möte ej lämpligen kan ske. Det användes dock ej om 
trafiken regleras genom trafiksignal. Det får sättas upp endast vid sådant avsnitt av väg som 
även under mörker i hela sin längd kan överblickas från ändpunkterna. Har märket satts upp, 
skall märke 127 sättas upp vid den andra ändan av vägavsnittet, vänt mot färdriktningen för 
den trafik som har företräde. 
För märkets användning fordras ej att lokal trafikföreskrift meddelats. 
78. Förbud mot högersväng. 
Märket sättes upp vid vägkorsning och gäller endast i korsningen. 
79. Förbud mot vänstersväng. 
Märket sättes upp vid vägkorsning och gäller endast i korsningen. 
80. Förbud mot vändning på väg eller gata (U-sväng). 
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Märke som satts upp omedelbart före vägkorsning anger att vändning ej får ske i den kors-
ningen. I annat fall anger märket att förbudet gäller till nästa vägkorsning, om annat ej fram-
går av tilläggstavla. 
81. Omkörning förbjuden. 
Märket anger förbud att köra om motordrivet fordon som har flera hjul än två. 
82. Omkörning med lastbil förbjuden. 
Märket anger förbud att med lastbil vars totalvikt överstiger 3,5 ton köra om motordrivet for-
don som har flera hjul än två. Inträder omkörningsförbudet vid annan totalvikt, högre än 3,5 
ton, anges den högre vikten på tilläggstavla. 
 

Slutmärken 
 
90. Hastighetsbegränsning upphör. 
91. Slut på omkörningsförbud. 
För angivande av slut på förbud mot omkörning med lastbil användes symbol som motsvarar 
symbolen i det märket. 
92. Slut på zon med förbud att parkera eller att stanna fordon eller med tillåtelse att parkera 
viss begränsad tid. 
Symbolen i märket skall motsvara symbolen i det märke som föranleder slutmärket. 
Om förbudet eller tillåtelsen gäller endast viss eller vissa dagar eller viss tid på dygnet, skall 
upplysning härom lämnas på slutmärket eller på tilläggstavla. 
Märket användes ej när zon utgöres av endast en vägsträcka. 
 

Påbudsmärken 
 

17 §. 
Påbudsmärkena äro angivna nedan vid numren 100-115 och ha samma nummer i bilagan. För 
användning av märkena 108-111 och 113-115 fordras ej att lokal trafikföreskrift meddelats. 
100-107. Påbjuden körriktning. 
Märkena ange att fordon får föras endast i pilens eller, där två pilar finnas, i endera pilens 
riktning. 
108-110. Påbjuden körbana. 
Märkena användas även för att ange påbjudet körfält. 
Märke med en pil anger att fordon får föras förbi märket endast på den sida som pilen visar. 
Märke med två pilar anger att fordon får föras förbi märket antingen till höger eller till väns-
ter. 
111. Cirkulationstrafik. 
När företräde skall lämnas åt fordon som befinner sig i cirkulationsplatsen, skall märket an-
vändas tillsammans med märke 21. 
112. Påbjuden minimihastighet. 
113. Påbjuden cykel- och mopedbana. 
Är cykel- och mopedbana upplåten för trafik i båda riktningarna skall det anges genom 
tilläggstavla med två lodräta pilar, den högra vänd uppåt och den vänstra vänd nedåt. 
Om märket sättes upp till vänster om cykel- och mopedbana skall belägenheten av banan an-
ges med pil under symbolen, riktad snett nedåt höger. 
114. Påbjuden ridväg. 
115. Påbjuden bana för gående. 
 

Upplysningsmärken 
 

18 §. 
Upplysningsmärken äro angivna nedan vid numren 120-162 och ha samma nummer i bilagan. 
120. Motorväg. 
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Vid motorvägs början skall märket sättas upp på båda sidor om den högra körbanan i färdrikt-
ningen. 
121. Motorväg upphör. 
Vid motorvägs slut skall märket sättas upp på båda sidor om den högra körbanan i färdrikt-
ningen. Till förberedande upplysning skall märket sättas upp på samma sätt med tilläggstavla 
som anger avståndet. 
122. Motortrafikled. 
Vid motortrafikleds början skall märket sättas upp på båda sidor om körbanan. 
123. Motortrafikled upphör. 
Vid motortrafikleds slut skall märket sättas upp på båda sidor om körbanan. Övergår motor-
trafikleden i motorväg skall märket dock ej sättas upp. Till förberedande upplysning att mo-
tortrafikled upphör utan att övergå i motorväg skall märket sättas upp på båda sidor om kör-
banan med tilläggstavla som anger avståndet. 
124. Huvudled. 
Märket anger att förare som färdas på korsande eller anslutande väg har skyldighet att lämna 
företräde. 
Märket skall sättas upp vid huvudleds början och upprepas efter varje korsning med annan 
väg. Inom tättbebyggt område kan märket dock upprepas före eller i korsning. 
125. Huvudled upphör. 
Märket skall sättas upp vid huvudleds slut. Till förberedande upplysning skall märket sättas 
upp med tilläggstavla som anger avståndet. 
126. Enkelriktad trafik. 
127. Företräde i förhållande till mötande fordon. 
Vad som sägs vid nummer 77 äger motsvarande tillämpning för detta märke. 
128. Återvändsgata. 
Märket kan användas även till förberedande upplysning. Det sättes då upp på lämplig plats 
före korsning med återvändsgata och visar även korsningen. 
129. Övergångsställe. 
Märket skall sättas upp på båda sidor om körbanan, om övergångsstället ej är beläget vid väg-
korsning. Finnes refug, kan märket i stället anbringas på den, om det är lämpligt. 
Märket skall vara riktat åt båda hållen.  
130. Mötesplats. 
På ödebygdsväg eller annan väg av enklare slag kan annat märke användas. 
131. Parkering. 
Märket skall användas vid särskilt anordnad parkeringsplats. Utanför sådan plats användes 
märket endast med tilläggstavla för att ange att parkering, i den mån den får ske enligt 49 § 
vägtrafikförordningen, är tillåten under en begränsad tid av 30 minuter eller mera. Tillåtes 
parkering endast intill 30 minuter anges det med märke 70 och tilläggstavla. På tilläggstavla 
anges även begränsning i övrigt i fråga om tid eller fordonsslag. 
Utsträckningen av parkeringsplats kan anges med pil eller pilar på tilläggstavla. 
När parkeringsmätare finnes behöver märket ej sättas upp om särskilda skäl ej föranleda an-
nat. Märket skall i miniatyr avbildas på mätaren eller stolpe som bär upp mätaren. Begräns-
ning i eller villkor för tillåtelsen att parkera skall anges på skylt på mätaren eller stolpen. 
132. Taxistation. 
Märket anger den i färdriktningen räknat bortre gränsen för uppställningsplats för taxibilar. 
133. Röda korsets hjälpstation. 
134. Telefon. 
Märket anger särskild hjälptelefon. 
135. Verkstad. 
136. Bensinstation. 
137. Servering. 
138. Restaurang. 
139. Hotell. 
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Märket kan även användas för motell. Ordet ”Motell” anbringas då under symbolen på märket 
eller på tilläggstavla. 
140. Vandrarhem. 
141. Campingplats. 
142. Uppställningsplats för husvagnar. 
143. Rastplats. 
144. Badplats. 
145.Turistinformation. 
Märket hänvisar till turistbyrå eller liknande eller till turistinformationskarta. 
146. Turistinfomationskarta. 
147-149. Orienteringstavlor. 
I den mån tavla avser orientering om avfartsväg från motorväg eller motortrafikled anges 
samma ort som på förberedande avfartsvisare enligt nummer 154 och avfartsvisare enligt 
nummer 155. 
Framför vägkorsning där en förenklad form av orientering är tillräcklig användes därefter 
anpassad tavla. 
150. Körfältsorienteringstavla. 
Tavlan sättes upp före den punkt där trafikant bör välja körfält för sin fortsatta färd. 
151. Vägvisare. 
152. Körfältsvägvisare. 
Körfältsvägvisare skall anbringas över det körfält som vägvisningen avser. 
153. Vägvisare för enskild väg. 
154. Förberedande avfartsvisare på motorväg eller motortrafikled. 
På avfartsvisaren anges den viktigaste ort för vilken avfarten är avsedd och avståndet till av-
farten. 
Kan märket ej lämpligen sättas upp utmed körbanan, anbringas det över det körfält som leder 
till avfart. Är det körfältet även avsett för trafik rakt fram anbringas märket under körfältsväg-
visare enligt nummer 152. 
155. Avfartvisare på motorväg eller motortrafikled. 
På avfartsvisaren anges samma ort som på den förberedande avfartsvisaren. 
Vad som sägs om plats för märke 154 gäller även detta märke. 
156. Förbifartsvisare för tunga, höga eller breda fordon. 
157. Anvisningsmärke för cyklister och mopedförare. 
Märket anger för cyklister och mopedförare på väg med blandad trafik att de böra färdas i 
visst körfält eller på lokalgata eller annan liknande del av vägen. 
158. Ortnamnsmärke. 
Märket anbringas i allmänhet vid bebyggelses början och ej vid kommungräns eller liknande. 
Märket kan sättas upp även vid vattendrag, bro eller annan plats av betydelse för orientering-
en. 
159-161. Vägnummermärken. 
Märke med bokstaven E anger europaväg och dess nummer. 
Vägnummermärke sättes upp i anslutning till vägkorsning. Det upprepas efter 10 kilometer 
om särskilda skäl ej föranleda annat. 
Märke med strecktecknad bård användes för att ange att väg leder till väg med det nummer 
som märket visar. På tilläggstavla anges riktningen till den vägen. 
162. Avståndstavla. 
 

Vissa andra trafikanordningar 
 

Trafiksignaler 
 

19 §. 
Trafiksignal för reglering av fordonstrafik på annan plats än vid järnvägskorsning, färja eller 
rörlig bro skall ha signalljus med fast sken i färgerna rött, gult och grönt. Särskild trafiksignal 
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för gående skall ha signalljus med fast sken i färgerna rött och grönt. Signalljus skola an-
bringas i lodrät rad, det röda överst och det gröna underst. 
 
Rött sken betyder ”Stopp”. 
 
Grönt sken betyder ”Kör” respektive ”Gå”. 
 
Gult sken som visas samtidigt med rött eller grönt sken betyder att växling från rött till grönt 
sken respektive från grönt till rött sken är omedelbart förestående. 
 

20 §. 
Trafiksignal som användes för att påkalla försiktighet hos fordonsförare skall visa gult 
blinkande sken. 
 
Trafiksignal som avses i 19 § kan visa gult blinkande sken när den ej användes för trafikre-
glering enligt den paragrafen. 
 

Trafikfyrar 
 

21 §. 
Uppbäres vägmärke som anger sätt och riktning för trafikens rörelse av trafikfyr, skall denna 
under mörker visa gult sken. Ljuset kan vara fast eller blinkande, direkt eller indirekt. 
Trafikfyr skall vara svart och gul. 
 

Markeringar på vägbana 
 

22 §. 
När det fordras för att förtydliga eller förstärka innebörden av andra trafikanordningar eller på 
annat sätt ge ledning för vägtrafikanter anbringas på körbana, kantsten, gångbana samt cykel- 
och mopedbana markeringar i form av heldragna eller streckade linjer eller pilar eller text. För 
detta ändamål kan användas målning, stift i beläggningen, särskild beläggning eller annan 
lämplig markeringsmetod. 
 
Markering på körbana användes företrädesvis för att utmärka körbanans yttergränser, körfält, 
färdriktning för vilken körfält är avsett, del av körbanan som är avsedd endast för trafik i viss 
riktning eller för vissa slag av fordon, stoppgräns, utsträckning av parkeringsplats för fordon, 
korsning med cykel- och mopedbana samt övergångsställe för gående. I kurva, backe och på 
annan plats där det åligger fordonsförare att hålla till höger anges detta genom särskild marke-
ring, om det lämpligen kan ske. Körbanemarkeringar äro vita, om särskilda förhållanden ej 
föranleda annat. 
 
Markering på kantsten användes företrädesvis för att ange gräns mellan körbana och gångba-
na eller cykel- och mopedbana samt för att utmärka plats där fordon ej får parkeras eller stan-
nas. 
 

Avstängningsanordningar 
 

23 §. 
Avstängningsanordning enligt 64 § 5 mom. vägtrafikförordningen är röd och gul. Under mör-
ker skall den hållas belyst eller vara tillfredsställande markerad genom lyktor, reflexanord-
ningar eller reflekterande material. Lykta skall visa fast rött sken, när vägen är helt avstängd, 
och blinkande eller fast gult sken i annat fall. 
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Tecken av polisman 
 

24 §. 
Vid fordonstrafikens ordnande skall polisman använda tecken av följande utseende och inne-
börd. 
En arm uppåtsträckt med handflatan framåt betyder ”Stopp” för fordon som kommer fram-
ifrån. 
 
En arm utåtsträckt med handflatan framåt betyder ”Stopp” för fordon som kommer bakifrån. 
 
Båda tecknen samtidigt betyda ”Stopp” för fordon som kommer framifrån eller bakifrån. 
 
Vinkande armrörelse i viss riktning innebär anvisning åt fordonsförare att köra fram i den 
angivna riktningen. Tecknet kan förtydligas genom att andra armen utsträckes åt det håll som 
anvisas. 
 
Tecknen framställas i bild i bilagan. 
 

Särskilda bestämmelser 
 

25 §. 
Vägvisning till apotek, branddamm, minnesmärke, polis-, post-, eller telestation, vandringsled 
eller dylikt får lämnas endast med vägvisare eller annat märke som väg- och vattenbyggnads-
styrelsen godkänner. 
 

26 §. 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen meddelar ytterligare föreskrifter om vägmärken, tilläggs-
tavlor och andra trafikanordningar enligt denna kungörelse. Styrelsen äger fastställa tilläggs-
tavlor med annat innehåll än som anges i kungörelsen men får därvid ej bestämma nya sym-
boler. I fråga om reflexanordningar och reflekterande material skall styrelsen samråda med 
statens provningsanstalt. 
 
I den mån bestämmelser ej ges i vägtrafikförordningen eller i kungörelsen eller föreskrifter ej 
meddelas av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen äger trafiknämnden meddela närmare före-
skrifter om uppsättande av vägmärke. 
 

27 §. 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har uppsikt över tillämpningen av denna kungörelse och de 
föreskrifter som styrelsen meddelar samt verkar för enhetlighet vid användning av vägmär-
ken, tilläggstavlor och andra trafikanordningar. 
 

____________ 
 
Denna kungörelse träder i kraft vid övergången till högertrafik den 3 september 1967, då kun-
görelsen den 7 december 1951 (nr 744) angående vägmärken m. m. skall upphöra att gälla. 
Bestämmelsen om särskild trafiksignal för gående i 19 § den nya kungörelsen äger dock till-
lämpning från och med den 1 januari 1967. Att hastighetsbegränsning upphör får anges med 
märke 170 endast intill tidpunkt som väg- och vattenbyggnadsstyrelsen bestämmer. 
 
I den mån det fordras för övergången till högertrafik äger väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
besluta att den ny kungörelsen skall tillämpas före ikraftträdandet och den gamla kungörelsen 
därefter, dock längst till den 1 januari 1968. Därvid skola de jämkningar göras som påkallas 
av huruvida vänster- eller högertrafik gäller. 
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Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen äger besluta att vägmärke eller tilläggstavla enligt den 
gamla kungörelsen får bibehållas längre än nu sagts, om avvikelsen i utförande är obetydlig i 
förhållande till den nya kungörelsen. 
 
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hava Vi detta 
med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit. 
 
Stockholms slott den 27 januari 1966. 
 

G U S T A F  A D O L F 
(L. S.) 

 
(Kommunikationsdepartementet)                         _____________  OLOF  PALME 
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