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0 INDLEDNING
Håndbogen indeholder generelle anvisninger om servicevejvisning på almindelige veje, herunder
typer og principper for servicevejvisning.
Servicevejvisning på motorveje er beskrevet i håndbog om Vejvisning på motorveje.
Servicevejvisning for cyklister er beskrevet i håndbog om Vejvisning for cyklister.
Servicevejvisning for fodgængere er beskrevet i håndbog om Vejvisning på vandre- og rideruter.

0.1

Håndbogens status

Håndbogen indeholder vejledninger og bindende bestemmelser. De bindende bestemmelser er vist
med grå markering og kildeangivelse, som vist i følgende eksempel.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 347:
Kommerciel servicevejvisning skal udføres med servicetavler frem for tekst, når der er flere geografiske navne, terminalmål-navne og kommercielle virksomhedsnavne end 4 på pilvejvisere eller tabelvejvisere.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Den øvrige tekst har status af vejledninger, gode råd og eksempler.

0.2

Ændringer i forhold til 2010-udgaven

Servicevejvisning efter nye bestemmelser i vejafmærkningsbekendtgørelserne er allerede taget i
brug pr. 1. januar 2018. Denne nye håndbog om servicevejvisning på almindelige veje indeholder
en lang række vejledninger og eksempler på, hvordan den nye kommercielle servicevejvisning og
den trafikalt begrundede servicevejvisning, skal bruges langs vejene.
Håndbogen adskiller sig fra tidligere ved, at dens struktur er enklere opbygget, og det er søgt at
give mere uddybende vejledninger og figurtekster. Det gør det nemmere at bruge håndbogen som
opslagsværk, og som værktøj sammen med vejafmærkningsbekendtgørelserne i den daglige sagsbehandling.
En af de væsentligste ændringer er, at nu er mere end 90 % af servicevejvisningen kommerciel
fremfor tidligere, hvor det kun var 10 %. Det betyder samtidig, at den trafikalt begrundede servicevejvisning er reduceret væsentligt, og nu kun udgør vejvisning til terminalmål som containerhavn,
færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal og transportcenter.
Med den kommercielle servicevejvisning kan erhverv og turisme tilgodeses med kommerciel skiltning med servicetavle med virksomhedsnavn eller, hvor der er mange virksomhedsønsker, kun med
servicetavle med et bestemt udviklet symbol for virksomhedstypen. Med kommerciel skiltning følger finansiering ved egenbetaling, fordi erhverv, turisme og servicemål får bedre mulighed for at
reklamere. Vejmyndigheden kan derfor opkræve betaling for samtlige omkostninger ved hele ordningen, selvom det fortsat er vejmyndigheden, der træffer beslutning om opsætning af servicevejvisningen.
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1 GENERELT OM SERVICEVEJVISNING
Servicevejvisning etableres for at vejvise trafikanter mod et specifikt ikke-geografisk mål. Servicevejvisning er enten trafikalt begrundet vejvisning eller kommerciel vejvisning.

1.1

Forskellen på de to slags servicevejvisning samt FAQ

Trafikalt begrundet servicevejvisning

Kommerciel servicevejvisning

Servicevejvisning for trafikalt begrundet mål er
terminalmål.

Servicevejvisningen er begrundet i kommercielle ønsker.

Med trafikalt begrundet menes, at der er behov for en vejvisning, fordi mange trafikanter
skal til et bestemt terminalmål fx færge. Trafikanten ledes på den måde ad en bestemt vej
frem til terminalmålet, for at afvikle trafikken
på den mest hensigtsmæssige måde.

Målet vil typisk være seværdigheder, serviceanlæg, offentlige og private virksomheder m.fl.

Vejvisning til terminalmål er mål, der på
samme måde som geografiske mål får trafikken til at hænge sammen og fungere.
Både geografiske mål og terminalmål kan ses
på kortmateriale fx færdselskort.
Trafikalt begrundet servicevejvisning etableres
for at vejvise trafikanter mod et specifikt mål,
som opfylder trafikanternes trafikale behov for
vejvisning til servicemål.

Målet kendetegner sig ved, at det har et kommercielt formål. Det er primært lokale mål fx
skole, seværdighed, hotel og dagligvareforretning mv.
Den kommercielle servicevejvisning er ikke
nødvendig for, at trafikanten kan finde vej
frem til adressen, da vejnavneskilte og husnumre udgør denne del.
Kommercielle mål kan fx også være andre
overnatningssteder end hotel, golfbaner, spisesteder, offentlige institutioner mv. samt private virksomheder som produktionsvirksomheder, håndværkervirksomheder, butikker mv.

Trafikalt begrundet servicemål er terminalmål,
som containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog-station, metrostation, godsterminal og transportcenter.
Se også FAQ med ofte stillede spørgsmål i kapitel 11.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 342:
Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål.
Stk. 2. Servicevejvisninger omfatter trafikalt begrundet servicevejvisning, kommerciel servicevejvisning og informationstavler, jf. stk. 3 og 4.
Stk. 3. Servicevejvisning til trafikalt begrundet terminalmål er M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M
12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.
Stk. 4. Servicevejvisning til kommercielle servicemål er attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg,
overnatningsmål, offentlige og private virksomheder og lignende.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Trafikalt begrundet servicevejvisning er kun vejvisning til de i § 342, stk. 3 nævnte terminalmål. Al
anden servicevejvisning er kommerciel servicevejvisning. Kommerciel servicevejvisning er nærmere
beskrevet i kapitel 3.

M9

M 11

M 12

M 13

M 13,1

M 13,2

M 14

M 15

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 367:
Servicevejvisning til terminalmål er trafikalt begrundet.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
De viste servicetavler kan anvendes i forbindelse med trafikalt begrundet servicevejvisning. Denne
type vejvisning er nærmere beskrevet i kapitel 2.
Udover vejvisning med servicetavler kan trafikanterne også vejledes ved hjælp af informationstavler. Informationstavler er nærmere beskrevet i kapitel 6.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 264, pkt. 1-5:
I dette afsnit forstås ved:
1) Almindelige veje: Veje, der ikke er motorveje.
2) Geografisk vejvisning, der er trafikalt begrundet: Vejvisning, som opfylder trafikanternes trafikale
behov for vejvisning til geografiske mål.
3) Servicevejvisning til terminalmål, der er trafikalt begrundet: Vejvisning, som opfylder trafikanternes trafikale behov for vejvisning til servicemål.
4) Kommerciel servicevejvisning: Vejvisning til attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål, offentlige og private virksomheder og lignende i byer og i det åbne land, hvor vejvisningen er underlagt særlige betalingsregler.
5) Informationstavler: Kort over et område med serviceinformation m.v. Kortet opsættes på parkeringspladser, rastepladser eller lignende steder.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Det er den enkelte vejmyndighed, der træffer beslutning om, hvilken servicevejvisning der kan opsættes i det enkelte vejkryds. Dette vurderes typisk i sammenhæng med den vejvisning, der i forvejen er opsat i krydset.
Der er mulighed for at lade miljøbelastning og trafiksikkerhed indgå i vejmyndighedens prioritering,
hvis der er behov for at overflytte trafik. Ud fra disse hensyn kan vejmyndigheden beslutte, at en
vejvisning kan ske nærmere målet end den vej, hvorfra der kan vejvises jf. den enkelte bestemmelse i anvendelsesbekendtgørelsen. Det kan eksempelvis være tung trafik til et erhvervsområde.
Dette kan særligt være aktuelt, hvis alternativ er ingen vejvisning.
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 346, stk. 1 og uddrag af stk. 2:
Vejmyndigheden træffer afgørelse om servicevejvisning.
Stk. 2. I vejmyndighedens vurdering skal indgå prioritering og udvælgelse af servicemål i det enkelte
vejkryds. Det gælder uanset antallet af vejvisningsmål.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
I prioriteringen skal der tages højde for, at først vælges geografisk vejvisning, dernæst trafikalt begrundet servicevejvisning, og til sidst kommerciel servicevejvisning.
Se også eksempelsamling om Vejvisning i byer og åbent land.

Figur 1.1. Hierarki for opsætning af vejvisning.
Vejnavneskilt kan placeres på lav stander i forlængelse af vejvisningen, som vist på figur 1.1, eller
på høj stander før den første vejviser.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 24, stk. 6:
Stk. 6. Servicetavler angiver enten trafikalt begrundet terminalmål eller kommercielle servicemål fx
attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål, offentlige og private virksomheder og
lignende af interesse for trafikanterne.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Al servicevejvisning skal udføres med servicetavler indsat på vejvisningstavle, dog jf. § 346, stk. 5 i
bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 346, stk. 3:
Stk. 3. Al servicevejvisning skal udføres med servicetavler, jf. §§ 280, 282, 283, 287 stk. 3, 288 stk. 7
og 8, 293, 295, 299 stk. 6 og 301, stk. 2.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Det betyder, at servicevejvisning til fx en færgehavn vises med servicetavle M 11 Færge.

Trafikalt begrundet servicevejvisning kan vejvises på pilvejvisere, tabelvejvisere og orienteringstavler, mens kommerciel servicevejvisning kun kan vejvises på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser. Se
afsnit 1.3 og 1.4.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 346, stk. 4:
Stk. 4. For kommerciel servicevejvisning kan der kun vejvises på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 348:
Servicevejvisning til trafikalt begrundet terminalmål kan kun ske med servicetavle, jf. §§ 346, 347
og 351.
Stk. 2. På F 13 Pilvejvisere og F 18 Tabelvejvisere angives afstand i hele kilometer fra vejvisningsstedet til målet.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Trafikalt begrundet servicevejvisning vejvises med servicetavle. For trafikalt begrundet servicevejvisning med M 15 Transportcenter samt kommerciel servicevejvisning kan typen af mål angives
med tekst.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 346, stk. 6:
Stk. 6. Kommerciel servicevejvisning samt den trafikalt begrundet servicevejvisning med M 15
Transportcenter kan suppleres med tekst, dog jf. §§ 347 og 351.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017

Figur 1.2. Vejvisning til transportcenter og kommerciel servicevejvisning kan vises med enten symbol
alene eller symbol og tekst. Enten bruges den ene løsning eller den anden, dog jf. bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 347.
Tekst på kommerciel servicevejvisning kan alene anvendes, når tavlen kun vejviser til et enkelt mål
eller en bestemt type af mål. Ønsket om at anvende tekst kan derfor øge mængden af vejvisningstavler.
Anvendes virksomhedstypen for erhvervsvirksomhed med fx tømrer som tekst på den kommercielle servicevejvisning, skal teksten være på dansk.
Når virksomhedens navn ønskes anvendt som tekst på den kommercielle servicevejvisning, benyttes det navn virksomheden er registreret under i CVR-registeret. Hvis der er tale om et udenlandsk
navn fx på engelsk eller tysk, kan dette navn anvendes.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 351:
Trafiksikkerheden skal vurderes konkret i det aktuelle vejkryds, når der ønskes opsat yderligere servicetavler i vejkryds med flere geografiske navne, terminalmål-navne og kommercielle virksomhedsnavne end 4 på pilvejvisere og tabelvejvisere, dog jf. § 347.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Undersøgelser viser, at trafikanter har svært ved at opfatte flere end fire informationer ad gangen.
Derfor kan det ikke anbefales, at der opsættes mere end fire tavler i et kryds.
Hvis der samlet set opsættes flere end fire vejvisere, må der ikke anvendes tekst i forbindelse med
kommerciel servicevejvisning. I det tilfælde må der alenes anvendes servicetavler.
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 347:
Kommerciel servicevejvisning skal udføres med servicetavler frem for tekst, når der er flere geografiske navne, terminalmål-navne og kommercielle virksomhedsnavne end 4 på pilvejvisere eller tabelvejvisere.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Servicetavlerne opsættes på en fælles pilvejviser for den retning, der vejvises i.

Figur 1.3. Ved i alt fire vejvisningsmål kan den kommercielle servicevejvisning opsættes med separate tavler for de enkelte mål evt. suppleret med tekst, dog jf. bekendtgørelse om anvendelse af vejmærkning § 356, stk. 2.

Figur 1.4. Ved mere end fire pilvejvisere, skal den kommercielle servicevejvisning samles på én fælles
tavle, hvor der kun vises symboler.
Som for anden vejvisning skal det også sikres, at der for såvel den trafikalt begrundede servicevejvisning som den kommercielle servicevejvisning er kontinuitet i vejvisningen, så trafikanterne ledes
enkelt og logisk helt frem til målet.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 356:
Der skal være kontinuitet i vejvisningen ved brug af servicetavler. Det betyder, at servicetavler, der
en gang er vist, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er
nået, dog jf. stk. 2.
Stk. 2. Når servicetavler er suppleret med tekst skal denne vises på alle efterfølgende tavler af
denne kategori på ruten, indtil målet er nået, jf. dog §§ 346, 347 og 351.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Det betyder fx at der godt kan vejvises alene med servicetavler til kommercielle mål i de første to
vejkryds, hvorefter der fra det tredje vejkryds og helt frem til sidste vejkryds inden målet, vejvises
med både servicetavler og tekst, dog jf. bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 347.

1.2

Kortmateriale

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 357:
Kortmaterialet findes på Vejdirektoratets hjemmeside og ajourføres med mellemrum:
1) Nærmeste rutenummereret vej er vist på kort over rutenummererede veje i Danmark.
2) Nærmeste større vej er vist på Geodatastyrelsens kort i målestok 1:200.000.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Udpegning af nærmeste større vej er dermed ikke vejmyndighedens skøn, men ligesom for de rutenummererede veje er der tale om et defineret vejnet, der tages udgangspunkt i.
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Ændring af eksisterende servicevejvisning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 358:
Der skal foretages tilpasning af eksisterende servicevejvisning i henhold til bestemmelserne gældende for servicevejvisning på almindelige veje i forbindelse med:
1) den eksisterende servicevejvisning udskiftes ved slidtage eller beskadigelse,
2) der laves vejregulering eller lignende, eller
3) der foretages anden myndighedsbehandling af ny eller eksisterende servicevejvisning.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Vejmyndigheden skal sikre, at eksisterende servicevejvisning, som ikke opfylder nugældende bestemmelser, bringes i overensstemmelse med disse. Dette skal ske i forbindelse med udskiftning af
tavler som følge af slitage eller beskadigelse, hvis der laves vejregulering e.l., eller der foretages anden myndighedsbehandling af ny eller eksisterende servicevejvisning.
I figur 1.5 er vist et eksempel på, hvordan vejvisning efter de tidligere regler med bl.a. sort/hvid servicevejvisning kan ændres til at opfylde de gældende regler.

Figur 1.5. Eksempel på servicevejvisning efter de tidligere og de nuværende regler. Tavlerne er dobbeltsidede.

1.4

Vejvisere til trafikalt begrundet servicevejvisning

Der anvendes de i § 342 nævnte servicetavler til trafikalt begrundet servicevejvisning: M 9, M 11, M
12, M 13, M 13,1, M 13,2, M 14 og M 15. Servicetavlerne kan indsættes på geografiske vejvisningstavler, og typen af tavle vælges ud fra den situation, vejvisningen etableres i, og hvilke øvrige vejvisningstavler der allerede er opsat på det sted, hvorfra der skal vejvises. Der kan anvendes følgende
vejvisere.
Pilvejvisere

F 11 Pilvejviser og F 13 Pilvejviser
Pilvejvisere anvendes normalt i kryds mellem en gennemgående vej og mindre sideveje. Afstand
angives i pilens spids. Symbol og andre oplysninger angives i roden.

12
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Tabelvejvisere

F 18 Tabelvejviser
Tabelvejvisere anvendes normalt i kanaliserede kryds og i kryds med store dimensioner. Tabelvejvisere opsættes normalt ved svingbaners begyndelse. Afstand angives efter vejvisningsmålet, mens
rutenummer og symbol angives foran vejvisningsmålet.
Orienteringstavler

G 14 Diagramorienteringstavle
Orienteringstavler anvendes normalt kun ved kryds på veje med højt hastighedsniveau, ved kryds
med stor svingende trafik og ved kryds, hvor der i øvrigt er behov for særlig god vejvisning fx på
grund af dårlige oversigtsforhold. Orienteringstavler opsættes før kryds.
Hvid/røde pilvejvisere eller hvid/røde deltavler i tabelvejvisere bør anvendes ved servicevejvisning
til terminaler, der samtidig udgør geografiske mål (lufthavn, færgeoverfart og havn).
Frakørselsvejvisere
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 287, stk. 3:
Stk. 3. På frakørselsvejvisere må kun anvendes servicetavle M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12
Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Frakørselsvejvisere er specielle vejvisere, der kun må anvendes på veje, hvor der til den krydsende
eller afgrenede vej er en frakørsel.
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Vejvisere til kommerciel servicevejvisning

Der anvendes servicetavler til kommerciel servicevejvisning. Normalt indsættes servicetavlerne på
vejvisningstavler. Der kan kun anvendes F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser i forbindelse med
kommerciel servicevejvisning.
Enkelte servicetavler kan dog opsættes som selvstændige tavler, jf. bekendtgørelse om anvendelse
af vejafmærkning § 346, stk. 5. Se også kapitel 3.
Der kan anvendes følgende vejvisere.
Pilvejvisere

F 13 Pilvejviser med symbol og tekst

F 13 Pilvejviser kun med symboler
Pilvejvisere anvendes normalt i kryds mellem en gennemgående vej og mindre sideveje. Afstand
angives i pilens spids. Symbol og andre oplysninger angives i roden af vejviseren.
For kommerciel servicevejvisning udformes tavlen med symbol og tekst, eller symboler alene.
Tabelvejvisere

F 18 Tabelvejviser med symbol og tekst

F 18 Tabelvejviser kun med symboler
Tabelvejvisere anvendes normalt i kanaliserede kryds og i kryds med store dimensioner. Tabelvejvisere opsættes normalt ved svingbaners begyndelse. Afstand angives efter vejvisningsmålet, mens
servicetavle med symbol angives foran vejvisningsmålet.
For kommerciel servicevejvisning udformes tavlen med symbol og tekst, eller symboler alene.
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Eksempler på tavler med vejvisning enten med geografiske mål, terminalmål eller
kommerciel servicevejvisning

Figur 1.6. Fire vejvisningsmål – to geografiske mål og to kommercielle servicemål – skiltet med pilvejvisere i kryds. Tavlerne er dobbeltsidede.

Figur 1.7. Fire kommercielle servicemål med symbol og navn skiltet med én pilvejviser for hvert mål i
kryds. Tavlerne er dobbeltsidede. Den tomme kasse for servicetavlen illustrerer, at der
endnu ikke er designet symbol for den pågældende måltype.
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Figur 1.8. Tre servicemål – et trafikalt begrundet mål og to kommercielle mål – skiltet med tabelvejviser før kryds. Tavlerne er enkeltsidede, men vil normalt skulle suppleres med tilsvarende
vejvisning fra nord. Den tomme kasse for servicetavlen illustrerer, at der endnu ikke er designet symbol for den pågældende måltype.

Figur 1.9. Tre geografiske mål og syv kommercielle servicemål skiltet med tabelvejviser før kryds. Da
der er mere end fire kommercielle servicemål, vises disse på samme tavle og alene med
symboler.
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2 TRAFIKALT BEGRUNDET SERVICEVEJVISNING
Servicevejvisning til et trafikalt begrundede mål som fx færgehavne, lufthavne og terminaler etableres for at vejvise trafikanter mod et specifikt mål, som opfylder trafikantens behov for vejvisning
til servicemål, der er beliggende ved et bestemt geografisk område eller sted. Der er tale om mål,
der på samme måde som geografiske mål kan ses på kortmateriale fx færdselskort.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 367:
Servicevejvisning til terminalmål er trafikalt begrundet.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 342, stk. 3:
Stk. 3. Servicevejvisning til trafikalt begrundet terminalmål er M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M
12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Trafikalt begrundet servicevejvisning er kun vejvisning til de i § 342, stk. 3 nævnte terminalmål. Al
anden servicevejvisning er kommerciel servicevejvisning, jf. kapitel 3.
Der kan således alene anvendes de nævnte servicetavler i forbindelse med trafikalt begrundet servicevejvisning.

M9

M 11

M 12

M 13

M 13,1

M 13,2

M 14

M 15

Den trafikalt begrundede servicevejvisning opsættes i forbindelse med mål, hvor der vurderes at
være et trafikalt behov. Det betyder, at en væsentlig del af trafikanterne kan tænkes at lede efter
målet, eller at det af trafikale eller planlægningsmæssige årsager er ønskeligt at vejvise ad en bestemt rute.
Det vil typisk være i forbindelse med, at servicemålet har et stort antal ikke-stedkendte besøgende,
eller hvis det betjener store trafikmængder, herunder mange lastbiler. Det er således både mængden og typen af trafikanter, der bør spille ind i vurderingen af, om der bør opsættes servicevejvisning.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 348:
Servicevejvisning til trafikalt begrundet terminalmål kan kun ske med servicetavle, jf. §§ 346, 347
og 351.
Stk. 2. På F 13 Pilvejvisere og F 18 Tabelvejvisere angives afstand i hele kilometer fra vejvisningsstedet til målet.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 280:
F 11 må kun anvendes til geografiske mål. Der kan dog indsættes én servicetavle for terminalmål.
Der må kun anvendes én af følgende servicetavler:
1) M 9 Containerhavn,
2) M 11 Færge,
3) M 12 Lufthavn,
4) M 13 Jernbanestation,
5) M 13,1 S-tog,
6) M 13,2 Metro,
7) M 14 Busterminal og
8) M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 282:
F 13 må anvendes til servicevejvisning til terminalmål, der er trafikalt begrundet, dog jf. § 283.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 288, stk. 7:
Stk. 7. På tabelvejvisere kan servicetavle for terminalmål anvendes, dog kan M 15 Transportcenter suppleres med teksten »Transportcenter«.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 293:
Servicevejvisning må ikke anvendes på orienteringstavler, bortset fra vejvisning til terminalmål
med M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2
Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter. Servicetavle M 21 Førstehjælp kan anvendes på
orienteringstavle.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 295, nr. 12-14:
På portalorienteringstavler må kun anvendes:
12) M 9,
13) M 11-M 15 og
14) M 21.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 299, stk. 6:
Stk. 6. Servicetavle for terminalmål kan anvendes. M 15 Transportcenter suppleres med teksten
»Transportcenter«.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Hvorfra kan vejvises
Uden for tættere bebygget område

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 352:
For servicevejvisning til trafikalt begrundet terminalmål, der er beliggende uden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55 Tættere bebygget område, kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej med mindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Det betyder, at der som udgangspunkt kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej til et trafikalt begrundet terminalmål. For servicemålene containerhavn, bilfærgehavn, jernbanestation, Stog, metro, busterminal og transportcenter er der fastsat andre bestemmelser for, hvorfra der kan
vejvises. Se afsnit 2.2 under de enkelte servicemål.
I kapitel 9 er vist en samlet liste, der viser hvorfra, der kan vejvises til de forskellige trafikalt begrundede terminalmål.
Nærmeste rutenummererede vej kan findes på Geodatastyrelsens kort i målestok 1:200.000.
Som anden vejvisning skal det også sikres, at den trafikalt begrundede servicevejvisning er entydig
og kontinuert, så trafikanterne ledes enkelt og logisk helt frem til målet.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 356:
Der skal være kontinuitet i vejvisningen ved brug af servicetavler. Det betyder, at servicetavler, der
en gang er vist, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er
nået, dog jf. stk. 2.
Stk. 2. Når servicetavler er suppleret med tekst skal denne vises på alle efterfølgende tavler af
denne kategori på ruten, indtil målet er nået, jf. dog §§ 346, 347 og 351.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Det betyder, at der på alle tavler, der indgår i den trafikalt begrundede servicevejvisning, skal være
de samme informationer fra første gang, der vejvises til det pågældende servicemål, og frem til servicemålet er nået.
2.1.2

Indenfor tættere bebygget område

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 354:
For servicevejvisning til trafikalt begrundet terminalmål, der er beliggende inden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55 Tættere bebygget område, kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, med mindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Det betyder, at der som udgangspunkt kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej til et trafikalt begrundet terminalmål. For servicemålene containerhavn, bilfærgehavn, jernbanestation, Stog, metro, busterminal og transportcenter er der fastsat andre bestemmelser for, hvorfra der kan
vejvises. Se afsnit 2.2 under de enkelte servicemål.
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I kapitel 9 er vist en samlet liste, der viser hvorfra, der kan vejvises til de forskellige trafikalt begrundede terminalmål.
Nærmeste rutenummererede vej kan findes på Geodatastyrelsens kort i målestok 1:200.000.
Som anden vejvisning skal det også sikres, at den trafikalt begrundede servicevejvisning er entydig
og kontinuert, så trafikanterne ledes enkelt og logisk helt frem til målet.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 356:
Der skal være kontinuitet i vejvisningen ved brug af servicetavler. Det betyder, at servicetavler, der
en gang er vist, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er
nået, dog jf. stk. 2.
Stk. 2. Når servicetavler er suppleret med tekst skal denne vises på alle efterfølgende tavler af
denne kategori på ruten, indtil målet er nået, jf. dog §§ 346, 347 og 351.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Det betyder, at der på alle tavler, der indgår i den trafikalt begrundede servicevejvisning, skal være
de samme informationer fra første gang, der vejvises til det pågældende servicemål, og frem til servicemålet er nået.

2.2

Servicevejvisning til de enkelte trafikalt begrundede terminalmål

I det følgende gennemgås de enkelte servicetavler til brug for trafikalt begrundede terminalmål.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 367:
Servicevejvisning til terminalmål er trafikalt begrundet.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
2.2.1

M 9 Containerhavn

Servicetavlerne skal opsættes uden tekst.
M 9 kan indsættes på den geografiske vejviser F 11 Pilvejviser. På en F 11 må der kun indsættes én
servicetavle for terminalmål. M 9 kan også indsættes på orienteringstavlerne G 11 Portalorienteringstavle, G 14 Diagramorienteringstavle og G 18 Tabelorienteringstavle.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 1:
Ved servicevejvisning til containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter skal anvendes servicesymbolerne M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Tavlen angiver containerhavne med mulighed for, at der kan blive lastet eller losset containere.
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Vejvisning til containerhavn bør normalt ske med hvid/røde vejvisere, hvis målet samtidig udgør
geografisk vejvisning.

Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 2:
Stk. 2. Til containerhavne, bilfærgehavne og lufthavne, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, eller som anført i Fjern- og
nærmålskataloget, jf. cirkulære om rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejsnettet. Fjern- og nærmålskataloget findes på Vejdirektoratets hjemmeside.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
En containerhavn er normalt et større terminalmål, der tiltrækker en stor mængde lastbiler fra
både ind- og udland. Derfor vil der ofte være behov for vejvisning fra motorvejsnettet, selvom det
er længere væk fra målet end fra den nærmeste rutenummererede vej.
2.2.2

M 11 Færge

Servicetavlerne skal opsættes uden tekst.
M 11 kan indsættes på den geografiske vejviser F 11 Pilvejviser. På en F 11 må der kun indsættes én
servicetavle for terminalmål. M 11 kan også indsættes på orienteringstavlerne G 11 Portalorienteringstavle, G 14 Diagramorienteringstavle og G 18 Tabelorienteringstavle.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 11 Færge:
Tavlen angiver overfartssted med færge, der medtager motorkøretøjer.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 1:
Ved servicevejvisning til containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter skal anvendes servicesymbolerne M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Vejvisning til færgehavn bør normalt ske med hvid/røde vejvisere, hvis målet samtidig udgør geografisk vejvisning.
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Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 2-5:
Stk. 2. Til containerhavne, bilfærgehavne og lufthavne, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, eller som anført i Fjern- og
nærmålskataloget, jf. cirkulære om rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejsnettet. Fjern- og nærmålskataloget findes på Vejdirektoratets hjemmeside.
Stk. 3. Til en bilfærgehavn vejvises med det geografiske navn på bilfærgens afgangsby uden M 11
Færge, indtil denne er nået.
Stk. 4. I bilfærgens afgangsby kan vejvises til bilfærgens destination.
Stk. 5. Vejvisning til færger, der alene betjener cyklende og gående skal ske med M 10 Færge for
cyklende og gående, jf. stk. 3 og 4.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Den geografiske ankomstby for færgen kan anføres på de vejvisningstavler, der opsættes ved det
geografiske afgangspunkt, eller ved det punkt i afgangsbyen, hvor trafikanten skal vælge mellem
forskellige færger evt. med forskellige ankomstbyer.

2.2.3

M 12 Lufthavn

Servicetavlerne skal opsættes uden tekst.
M 12 kan indsættes på den geografiske vejviser F 11 Pilvejviser. På en F 11 må der kun indsættes én
servicetavle for terminalmål. M 12 kan også indsættes på orienteringstavlerne G 11 Portalorienteringstavle, G 14 Diagramorienteringstavle og G 18 Tabelorienteringstavle.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 12 Lufthavn:
Tavlen angiver lufthavn eller flyveplads, der må beflyves af taxifly.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 1:
Ved servicevejvisning til containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter skal anvendes servicesymbolerne M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Vejvisning til lufthavn bør normalt ske med hvid/røde vejvisere, hvis målet samtidig udgør geografisk vejvisning.

Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 2:
Stk. 2. Til containerhavne, bilfærgehavne og lufthavne, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, eller som anført i Fjern- og
nærmålskataloget, jf. cirkulære om rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejsnettet. Fjern- og nærmålskataloget findes på Vejdirektoratets hjemmeside.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Internationale lufthavne bør normalt vejvises allerede fra motorvejsnettet.
2.2.4

M 13 Jernbanestation

Servicetavlerne skal opsættes uden tekst.
M 13 kan indsættes på den geografiske vejviser F 11 Pilvejviser. På en F 11 må der kun indsættes én
servicetavle for terminalmål. M 13 kan også indsættes på orienteringstavlerne G 11 Portalorienteringstavle, G 14 Diagramorienteringstavle og G 18 Tabelorienteringstavle.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 13 Jernbanestation:
Tavlen angiver jernbanestation.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 1:
Ved servicevejvisning til containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter skal anvendes servicesymbolerne M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 2:
Stk. 2. Til containerhavne, bilfærgehavne og lufthavne, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, eller som anført i Fjern- og
nærmålskataloget, jf. cirkulære om rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejsnettet. Fjern- og nærmålskataloget findes på Vejdirektoratets hjemmeside.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Til jernbanestationer vejvises normalt kun med M 13 inden for tættere bebygget område, og kun
når trafikanterne ikke længere kan køre efter en geografisk lokalitet som et bynavn eller centrum.
2.2.5

M 13,1 S-tog

Servicetavlerne skal opsættes uden tekst.
M 13,1 kan indsættes på den geografiske vejviser F 11 Pilvejviser. På en F 11 må der kun indsættes
én servicetavle for terminalmål. M 13,1 kan også indsættes på orienteringstavlerne G 11 Portalorienteringstavle, G 14 Diagramorienteringstavle og G 18 Tabelorienteringstavle.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 13,1 S-tog:
Tavlen angiver station, hvorfra der afgår S-tog.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 1:
Ved servicevejvisning til containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter skal anvendes servicesymbolerne M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Offentlig transport som S-tog betjener oftest lokale rejsende, som er stedkendte, og servicevejvisning bør etableres ud fra dette behov. Der etableres derfor normalt ikke vejvisning til S-togsstationer længere væk end fra nærmeste større vej eller helt tæt på stationen, med mindre trafikanterne
skal vejvises frem mod en parkeringsplads ved stationen.
Hvor S-togsstationen kan være vanskelig at finde, eller hvor der er behov for at vejvise ad en rute,
fx mod en parkeringsplads, der ikke umiddelbart kan findes af trafikanterne, kan der vejvises.
Vejvisning til S-togsstation sker med servicetavlen M 13,1 indsat på F 13 Pilvejviser, F 18 Tabelvejviser eller på geografisk vejvisning.
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Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 2:
Stk. 2. Til containerhavne, bilfærgehavne og lufthavne, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, eller som anført i Fjern- og
nærmålskataloget, jf. cirkulære om rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejsnettet. Fjern- og nærmålskataloget findes på Vejdirektoratets hjemmeside.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Til S-togsstationer vejvises normalt kun helt tæt ved stationen, og ikke nødvendigvis helt fra fx den
nærmeste rutenummererede vej. Dette for at sikre, at der kun vejvises, når trafikantens behov er
til stede.
2.2.6

M 13,2 Metro

Servicetavlerne skal opsættes uden tekst.
M 13,2 kan indsættes på den geografiske vejviser F 11 Pilvejviser. På en F 11 må der kun indsættes
én servicetavle for terminalmål. M 13,2 kan også indsættes på orienteringstavlerne G 11 Portalorienteringstavle, G 14 Diagramorienteringstavle og G 18 Tabelorienteringstavle.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 13,2 Metro:
Tavlen angiver station, hvorfra der afgår metro.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 1:
Ved servicevejvisning til containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter skal anvendes servicesymbolerne M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Offentlig transport som metro betjener oftest lokale rejsende, som er stedkendte, og servicevejvisning bør etableres ud fra dette behov. Der etableres derfor normalt ikke vejvisning til metrostationer længere væk end fra nærmeste større vej eller helt tæt på stationen, med mindre trafikanterne
skal vejvises frem mod en parkeringsplads ved stationen.
Hvor metrostationen kan være vanskelig at finde, eller hvor der er behov for at vejvise ad en rute,
fx mod en parkeringsplads, der ikke umiddelbart kan findes af trafikanterne, kan der vejvises.
Vejvisning til metrostation sker med servicetavlen M 13,2 indsat på F 13 Pilvejviser, F 18 Tabelvejviser eller på geografisk vejvisning.
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Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 2:
Stk. 2. Til containerhavne, bilfærgehavne og lufthavne, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, eller som anført i Fjern- og
nærmålskataloget, jf. cirkulære om rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejsnettet. Fjern- og nærmålskataloget findes på Vejdirektoratets hjemmeside.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Til metrostationer vejvises normalt kun helt tæt ved stationen, og ikke nødvendigvis helt fra fx den
nærmeste rutenummererede vej. Dette for at sikre, at der kun vejvises, når trafikantens behov er
til stede.
2.2.7

M 14 Busterminal

Servicetavlerne skal opsættes uden tekst.
M 14 kan indsættes på den geografiske vejviser F 11 Pilvejviser. På en F 11 må der kun indsættes én
servicetavle for terminalmål. M 14 kan også indsættes på orienteringstavlerne G 11 Portalorienteringstavle, G 14 Diagramorienteringstavle og G 18 Tabelorienteringstavle.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 14 Busterminal:
Tavlen angiver terminal, hvorfra der udgår busser i fast rutetrafik.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 1:
Ved servicevejvisning til containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter skal anvendes servicesymbolerne M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Vejvisning til busterminal sker med servicetavlen M 14 indsat på F 13 Pilvejviser, F 18 Tabelvejviser
eller på geografisk vejvisning.
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Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 2:
Stk. 2. Til containerhavne, bilfærgehavne og lufthavne, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, eller som anført i Fjern- og
nærmålskataloget, jf. cirkulære om rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejsnettet. Fjern- og nærmålskataloget findes på Vejdirektoratets hjemmeside.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Til busterminaler vejvises normalt kun med M 14 inden for tættere bebygget område fra nærmeste
større vej eller ved indkørslen til terminalen.
2.2.8

M 15 Transportcenter

Servicetavle M 15 kan bruges med teksten ”Transportcenter”. Der må ikke bruges anden tekst.

M 15 kan indsættes på den geografiske vejviser F 11 Pilvejviser. På en F 11 må der kun indsættes én
servicetavle for terminalmål. M 15 kan også indsættes på orienteringstavlerne G 11 Portalorienteringstavle, G 14 Diagramorienteringstavle og G 18 Tabelorienteringstavle.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 15 Transportcenter:
Tavlen angiver center med plads til omlæsning af gods med tilhørende servicefaciliteter.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 1:
Ved servicevejvisning til containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter skal anvendes servicesymbolerne M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 369:
M 15 Transportcenter kan suppleres med teksten »Transportcenter« og eventuelt geografisk navn,
dog jf. § 347.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Tavlen angiver center med plads til omlæsning.
Vejvisning til transportcenter sker med servicetavlen M 15. På F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser
kan suppleres med teksten ”Transportcenter”.
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Et transportcenter er normalt et større terminalmål, der tiltrækker en stor mængde lastbiler fra
både ind- og udland. Derfor vil der ofte være behov for vejvisning fra motorvejsnettet, selvom det
er længere væk fra målet end den nærmeste rutenummererede vej.
Når der er vejvist med M 15 Transportcenter sammen med M 24 Tankanlæg og M 43 Restaurant til
transportcenter på selvstændige tavler på motorvejen, så skal den samme servicevejvisning opsættes frem til selve transportcentret. Dog kan teksten ”Transportcenter” undlades på pilvejvisere og
tabelvejvisere.

Hvis M 15 er suppleret med M 24 eller M 43 på vejvisningen på motorvejen, skal de opsættes på en
selvstændig vejviser uden andre servicetavler. Dette princip følges på det almindelige vejnet, hvor
servicetavlerne M 15, M 24 og M 43 opsættes på én og samme vejviser uden andre typer af servicetavler, fordi disse funktioner alene er gældende for transportcenter.
Er der i alt mere end fire vejvisningsmål, skal alle de kommercielle servicemål, der ikke vedrører
transportcenteret, samles på én vejviser.
Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 2:
Stk. 2. Til containerhavne, bilfærgehavne og lufthavne, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal
og transportcenter kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, eller som anført i Fjern- og
nærmålskataloget, jf. cirkulære om rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejsnettet. Fjern- og nærmålskataloget findes på Vejdirektoratets hjemmeside.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 406:
Til transportcenter kan der vejvises fra nærmeste motorvej.
Stk. 2. Fra transportcentret skal der vejvises tilbage til motorvejen.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Eksempler

Figur 2.1. Vejvisning til flere trafikalt begrundede terminalmål. Terminalmålene er indsat på både
den geografiske vejviser F 11 og på servicevejviseren F 13. Målet indsat på den geografiske vejviser anses her for et vigtigere mål end de øvrige. Der må kun indsættes én servicetavle for terminalmål på den geografiske vejviser, og kun hvor terminalmålet er lokaliseret ved det geografiske mål. Øvrige terminalmål vises på en fælles F 13 tavle, og vurderes alle terminalmål at være lige vigtige, bør alle placeres på F 13 tavlen.

Figur 2.2. Vejvisning til flere trafikalt begrundede terminalmål og kommercielle servicemål. Terminalmålene er indsat på både den geografiske vejviser F 11 og på servicevejviser F 13. Målet indsat på den geografiske vejviser viser færgens ankomstby, og må alene anvendes i
afgangsbyen som vejvisning til færgehavnen. Der må kun indsættes én servicetavle for
terminalmål på den geografiske vejviser, og kun hvor terminalmålet er lokaliseret ved det
geografiske mål. Øvrige terminalmål vises på en fælles F 13 tavle, og vurderes alle terminalmål at være lige vigtige, bør alle placeres på F 13 tavlen. De kommercielle servicemål
vises på en selvstændig F 13 tavle.
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Figur 2.3. Geografisk vejvisning med trafikalt begrundet terminalmål vist på tabelvejviser. Der må
kun indsættes én servicetavle for terminalmål på den geografiske vejviser. Vejvisning med
M 11 Færge må kun vise færgens ankomstby og opsættes tidligst i færgens afgangsby.
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Figur 2.4. Geografisk vejvisning med trafikalt begrundede terminalmål vist på tabelvejviser. Der må
kun indsættes én servicetavle for terminalmål på hver deltavle på den geografiske vejviser. Øvrige trafikalt begrundede servicemål indsættes på hvid/blå servicevejviser. Vejvisning til transportcenter kan ske med både symbol og teksten ”Transportcenter”.

Figur 2.5. Vejvisning til geografisk mål og trafikalt begrundet terminalmål. Da lufthavnen ikke ligger
ved det geografiske mål, er servicetavlen ikke indsat på den geografiske vejviser, men er
vist på en selvstændig hvid/blå vejviser.
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Figur 2.6. Kombination af geografisk vejvisning, trafikalt begrundet servicevejvisning og kommerciel
servicevejvisning. Da lufthavnen er placeret ved den geografiske lokalitet, er servicetavlen
indsat på den geografiske vejviser. Der må kun indsættes én servicetavle for terminalmål
på den geografiske vejviser. Øvrige terminalmål vises på en selvstændig F 13 tavle. Kommerciel servicevejvisning vises på en særskilt fælles F 13 tavle.

Figur 2.7. Geografisk vejvisning samt trafikalt begrundet servicevejvisning og kommerciel servicevejvisning vist på tabelvejviser. Trafikalt begrundede terminalmål, der er placeret ved de
geografiske lokaliteter, er indsat på de geografiske vejvisere. Der må kun indsættes én
servicetavle for terminalmål på hver af de geografiske deltavler. Vejvisning med M 11
Færge viser færgens ankomstby og må tidligst benyttes i færgens afgangsby. Vejvisning
med M 13 Jernbanestation viser den by, hvori stationen ligger. Vejvisning til skadestue er
kommerciel servicevejvisning, der vises på en hvid/blå vejviser. Vejvisning til skadestue
med M 21 Førstehjælp må kun ske, hvis der er tale om en døgnåben skadestue, der kan
yde førstehjælp.
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Figur 2.8. Geografisk vejvisning og kommerciel servicevejvisning vist som tabelvejviser. Da der ikke
er over fire vejvisningsmål, kan den kommercielle servicevejvisning etableres som selvstændige tavler for hver virksomhed, og indeholde både symbol og navn.

Figur 2.9. Geografisk vejvisning og trafikalt begrundet servicevejvisning. Vejvisning til transportcenter kan ske med både symbol og teksten ”Transportcenter”.
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Figur 2.10. Geografisk vejvisning, hvor trafikalt begrundet servicevejvisning til terminalmål er indsat. Terminalmålet M 11 Færge vises sammen med færgens ankomstby. Færgens ankomstby må kun vises på vejvisning fra færgens afgangsby og frem til færgen.

Figur 2.11. Diagramorienteringstavler med geografisk vejvisning og vejvisning til trafikalt begrundet terminalmål. Det geografiske mål i samme retning som færgen er færgens afgangsby – og ikke ankomstbyen, som når M 11 færge vises på pilvejviser.

34

December 2018

ANLÆG OG PLANLÆGNING

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

Figur 2.12. Rundkørsel med mange vejvisningsmål. Der er opsat diagramorienteringstavle med de
væsentligste mål inden rundkørslen, for at trafikanterne lettere kan overskue situationen.
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Figur 2.13. Geografisk vejvisning og trafikalt begrundet servicevejvisning i rundkørsel. Det trafikalt
begrundede terminalmål ligger ved den geografiske lokalitet. Der må kun indsættes ét
terminalmål på en geografisk vejviser. Der er opsat en diagramorienteringstavle inden
rundkørslen for at minimere risikoen for fejlkørsler. Det trafikalt begrundede terminalmål er indsat på orienteringstavlen.
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Figur 2.14. Kompliceret rundkørsel med geografisk vejvisning og kommerciel servicevejvisning til
skadestue. Antallet af mål overstiger de anbefalede fire mål, men kan være nødvendige
i meget komplicerede kryds med mange vigtige mål. Vejvisning til skadestue er kommerciel servicevejvisning, der vises på en hvid/blå vejviser. Vejvisning til skadestue med M
21 Førstehjælp må kun ske, hvis der er tale om en døgnåben skadestue, der kan yde førstehjælp.
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3 KOMMERCIEL SERVICEVEJVISNING
Kommerciel servicevejvisning er vejvisning til attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål, offentlige og private virksomheder og lignende i byer og i åbent land, hvor vejvisningen
er underlagt særlige betalingsregler. Kommercielle mål har alle i større eller mindre grad et kommercielt formål.
Den kommercielle servicevejvisning adskiller sig fra den trafikalt begrundede servicevejvisning ved,
at den ikke er nødvendig for, at trafikanten kan finde vej frem til adressen, da vejnavneskilte og
husnumre udgør denne del.
Der gives mulighed for at skilte til lokale erhverv og turistmål. Det kan være til overnatningsmål,
spisesteder mv., som er beliggende i det åbne land langs de almindelige veje. En række af reglerne
gælder også kommerciel skiltning med servicevejvisning inden for bymæssigt område.
For nogle mål er der mulighed for at skilte fra de mere trafikerede veje. Erhverv og turisme tilgodeses med mulighed for kommerciel skiltning enten med virksomhedsnavn, eller hvor der er mange
virksomhedsønsker – med et bestemt udviklet symbol for den enkelte virksomhedstype. Formålet
med at give erhverv og servicemål bedre vilkår til at gøre opmærksom på sig selv over for trafikanterne er at kunne fremme væksten i de lokale områder.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 342, stk. 4:
Stk. 4. Servicevejvisning til kommercielle servicemål er attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg,
overnatningsmål, offentlige og private virksomheder og lignende.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 346, stk. 4:
Stk. 4. For kommerciel servicevejvisning kan der kun vejvises på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 346, stk. 5:
Stk. 5. Følgende servicetavler kan opsættes som selvstændige tavler: M 17, M 21, M 22, M 24, M
34, M 45, M 47 og M 61.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 349, stk. 1:
Servicevejvisning til kommercielle servicemål kan ske med servicetavle suppleret med tekst med
virksomhedsnavn, dog jf. §§ 346. 347 og 351.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 343:
Servicetavler til kommercielle servicemål er M 10, M 16, M 17, M 22-M 61 samt M 101 og M 102.
Stk. 2. Nye servicetavler kan designes efter behov, jf. § 366.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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M 52,2

M 53

M 54

M 57

M 61

M 101

M 102

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 370:
Der kan anvendes servicetavle og tekst med virksomhedsnavn til kommercielle offentlige og private
institutioner og virksomheder, når § 347 er opfyldt. Servicemålene er:
1) Almene institutioner og anlæg (hospitaler, skoler, sports-/idrætsanlæg og lignende).
2) Kulturelle institutioner (kulturhuse, forsamlingshuse, teatre og lignende).
3) Offentlige kontorer og servicefunktioner.
4) Industriområder.
5) Offentlige og private virksomheder.
Stk. 2. Der må kun vejvises med servicetavle M 21 Førstehjælp til døgnåbne skadestuer, som kan
yde førstehjælp.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017

M 21
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 349, stk. 2 og 3:
Stk. 2. Der må ikke anvendes andre symboler end dem, der er godkendt af Vejdirektoratet til servicetavler til kommercielle servicemål.
Stk. 3. Der må ikke anvendes virksomhedslogo.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Nye kommercielle servicetavler designes af Vejdirektoratet, der også fører en opdateret liste over
allerede godkendte servicetavler. Listen findes på www.vejregler.dk.
Vejdirektoratet kan oplyse, om en given tavle er under udvikling. Det er den pågældende vejmyndighed, der kan søge om design af nye servicetavler.
Nye design til kommercielle servicetavler kan fx være symbol for bager, slagter, frisør, blomsterbutik, el-forretning, boghandel, ejendomsmægler, café, gårdbutik, antik og gartneri.
Nye servicetavler udarbejdes første gang, de ønskes anvendt. Herefter vil alle tilsvarende funktioner skulle anvende samme tavle. Det er Vejdirektoratet, der vurderer, om der er grundlag for en ny
servicetavle, eller om den pågældende funktion dækkes af en allerede eksisterende servicetavle.
Der vil således ikke blive udarbejdet forskellige varianter af servicetavler, og vejvisning til særlige
mål må som udgangspunkt forventes at falde ind under en mere generel kategori.
Den kommercielle servicevejvisning vil dermed primært fungere som vejvisning til en bestemt type
virksomhed eller funktion. Kun hvis der vejvises til én enkelt virksomhed, og symbolet suppleres
med navn, vil virksomheden kunne identificeres direkte via skiltningen.
Enkelte specifikke servicetavler kan dog opsættes som selvstændige tavler.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 346, stk. 5:
Stk. 5. Følgende servicetavler kan opsættes som selvstændige tavler: M 17, M 21, M 22, M 24, M
34, M 45, M 47 og M 61.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017

M 17

M 21

M 22

M 24

M 34

M 45

M 47

M 61

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 349, stk. 1:
Servicevejvisning til kommercielle servicemål kan ske med servicetavle suppleret med tekst med
virksomhedsnavn, dog jf. §§ 346. 347 og 351.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Den kommercielle servicevejvisning kan vises med symboler alene, eller med symbol suppleret med
tekst. Tekst kan kun anvendes, hvor den opsatte tavle kun vejviser til ét mål.
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 347:
Kommerciel servicevejvisning skal udføres med servicetavler frem for tekst, når der er flere geografiske navne, terminalmål-navne og kommercielle virksomhedsnavne end 4 på pilvejvisere eller tabelvejvisere.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017

Der er i reglerne taget færdsels- og trafiksikkerhedsmæssige hensyn, så der ikke kommer så mange
informationer op, at trafikanterne ikke vil kunne nå at læse og forholde sig til dem. Trafiksikkerheden skal vurderes konkret i det aktuelle vejkryds, når der ønskes opsat yderligere servicetavler i vejkryds med flere geografiske navne, terminalmålsnavne og kommercielle virksomhedsnavne end fire
på pilvejvisere og tabelvejvisere.
Vejmyndigheden skal prioritere og udvælge servicemål i de enkelte vejkryds. Det gælder uanset antallet af vejvisningsmål. Vejvisningsmål skal prioriteres først med trafikalt begrundet mål og dernæst kommercielle mål. Målene skal vises i følgende rækkefølge:
1. Geografisk vejvisning
2. Servicevejvisning til terminalmål
3. Kommerciel servicevejvisning.
Der må på tavlerne ikke anvendes firmalogo.
Ofte vil der ikke være plads til at opsætte mere end én vejviser med kommerciel servicevejvisning i
en given retning. Denne vejviser vil skulle rumme alle de ønskede vejvisningsmål for den kommercielle servicevejvisning.
Det kan derfor være en god idé kun at vejvise med symboler, selvom der i første omgang kun er én
ansøger til vejvisningen, og symbolet derfor udmærket vil kunne suppleres med virksomhedens
navn. Dermed undgår man, at navnet skal fjernes i forbindelse med næste ansøgning, ligesom man
undgår diskussioner om, hvorfor nogle må få opsat navn, mens andre ikke må.

Figur 3.1. Eksempel på kommerciel servicevejvisning med hhv. symboler og tekst samt symboler
alene. Enten bruges den ene løsning eller den anden, dog jf. bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 347.
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 346, stk. 2:
Stk. 2. I vejmyndighedens vurdering skal indgå prioritering og udvælgelse af servicemål i det enkelte
vejkryds. Det gælder uanset antallet af vejvisningsmål. Vejmyndigheden kan afvise kommerciel servicevejvisning, hvis der er tale om virksomhed, der understøtter retsstridige formål, er åbenlyst anstødelig eller hvor andre helt særlige omstændigheder taler imod.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 358:
Der skal foretages tilpasning af eksisterende servicevejvisning i henhold til bestemmelserne gældende for servicevejvisning på almindelige veje i forbindelse med:
1) den eksisterende servicevejvisning udskiftes ved slidtage eller beskadigelse,
2) der laves vejregulering eller lignende, eller
3) der foretages anden myndighedsbehandling af ny eller eksisterende servicevejvisning.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Når der skal foretages tilpasning af en eksisterende F 30 Særlig servicevejvisning i et vejkryds, skal
vejmyndigheden foretage en partshøring jf. forvaltningsloven. På den måde kan ejeren af servicemålet tage stilling til, om vilkårene for den nye ordning kan accepteres. Vilkårene indebærer bl.a.,
at der kan opkræves betaling for samtlige omkostninger i forbindelse med ordningen.

3.1

Hvorfra kan vejvises

Den kommercielle servicevejvisning opsættes efter faste principper både uden for tættere bebygget område og inden for tættere bebygget område.
3.1.1

Uden for tættere bebygget område

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 353:
For servicevejvisning til kommercielle servicemål, der er beliggende uden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55 Tættere bebygget område, kan der vejvises fra nærmeste
rutenummererede vej med mindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål.
Stk. 2. Når servicemålet er beliggende uden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55, og hvor en sekundær rute ender blindt, kan der vejvises fra det vejkryds, hvor den sekundære rute afgrener fra eller krydser anden rutenummereret vej.
Stk. 3. Når servicemålet er beliggende uden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55, og servicemålet ligger med lige lang afstand, eller inden for 2 kilometer mellem to rutenummererede eller flere rutenummererede veje, så kan der vejvises med én servicetavle i ét vejkryds på hver af de to rutenummererede veje. Køreafstanden måles langs den aktuelle rute til indkørslen til målet.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Der kan vejvises til kommercielle servicemål fra nærmeste rutenummererede vej. I nogle tilfælde
fra nærmeste større vej, i andre tilfælde ved indkørslen eller som anført i Fjern- og nærmålskataloget for rampekryds.
I kapitel 9 er vist en liste over, hvorfra der kan vejvises til de forskellige mulige typer af mål.
Nærmeste rutenummererede vej kan findes på Geodatastyrelsens kort i målestok 1:200.000.
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Bestemmelserne skal sikre, at der vejvises efter samme principper overalt, og at vejvisningen kan
ses af de trafikanter, der leder efter målet.

Figur 3.2. Ved lige lang afstand til to rutenummererede veje eller hvis målet ligger inden for 2 km af
to rutenummererede veje, kan der opsættes kommerciel servicevejvisning fra begge veje.
Eksemplet viser et mål, der ligger midt mellem de to rutenummererede veje.

Figur 3.3. Ved lige lang afstand til to rutenummererede veje eller hvis målet ligger inden for 2 km af
to rutenummererede veje, kan der opsættes kommerciel servicevejvisning fra begge veje.
Eksemplet viser et mål, der ligger tættere på den ene af de to rutenummererede veje.
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Figur 3.4. Ved lige lang afstand til flere rutenummererede veje eller hvis målet ligger inden for 2 km
af to rutenummererede veje, kan der opsættes kommerciel servicevejvisning fra to veje.
Eksemplet viser kommerciel servicevejvisning enten fra vej YY og vej XX eller fra vej YY og
vej ZZ.
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 356:
Der skal være kontinuitet i vejvisningen ved brug af servicetavler. Det betyder, at servicetavler, der
en gang er vist, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er
nået, dog jf. stk. 2.
Stk. 2. Når servicetavler er suppleret med tekst skal denne vises på alle efterfølgende tavler af
denne kategori på ruten, indtil målet er nået, jf. dog §§ 346, 347 og 351.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Vejvisning skal lede trafikanterne helt frem til målet, og når der er opsat servicevejvisning med
symbol og evt. tekst, skal disse informationer vises på alle vejvisningstavler frem mod målet.
3.1.2

Inden for tættere bebygget område

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 355:
For servicevejvisning til kommercielle servicemål, der er beliggende inden for tættere bebygget
område afmærket med færselstavle E 55 Tættere bebygget område, kan der vejvises fra nærmeste
større vej med mindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Der kan vejvises til kommercielle servicemål primært fra nærmeste større vej, i andre tilfælde ved
indkørslen til målet eller som angivet i Fjern- og nærmålskataloget for rampekryds.
I kapitel 9 er vist en liste over, hvorfra der kan vejvises til de forskellige mulige typer af mål.
Nærmeste større vej kan findes på Geodatastyrelsens kort i målestok 1:200.000.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 356:
Der skal være kontinuitet i vejvisningen ved brug af servicetavler. Det betyder, at servicetavler, der
en gang er vist, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er
nået, dog jf. stk. 2.
Stk. 2. Når servicetavler er suppleret med tekst skal denne vises på alle efterfølgende tavler af
denne kategori på ruten, indtil målet er nået, jf. dog §§ 346, 347 og 351.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Vejvisning skal lede trafikanterne helt frem til målet, og når der er opsat servicevejvisning med
symbol og evt. tekst, skal disse informationer vises på alle vejvisningstavler frem mod målet.
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Betaling for kommerciel servicevejvisning

Ønsker om opsætning, ændring eller nedtagning af kommerciel servicevejvisning vil kunne påføre
vejmyndighederne en række udgifter til både administration samt indkøb og opsætning af tavler.
Det er muligt at opkræve betaling for dækning af disse udgifter hos den, der ansøger om den kommercielle servicevejvisning.
Når udgifterne afholdes af ansøger, vil vedkommende blive ejer af tavlerne. Det vil dog fortsat være
vejmyndigheden, der træffer alle beslutninger om udformning og placering samt eventuelt nedtagning af tavlerne.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 359:
Vejmyndigheden kan opkræve betaling for administration, etablering samt drift- og vedligeholdelse
af kommerciel servicevejvisning til servicemål som attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg,
overnatningsmål, offentlige og private virksomheder og lignende.
Stk. 2. Betalingen, som vejmyndigheden opkræver efter §§ 359-366, må ikke overstige omkostningerne ved ordningen for kommerciel servicevejvisning og turistoplysningstavler.
Stk. 3. Vejmyndigheden skal kunne dokumentere omkostningerne, som opkræves efter §§ 359-366.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 360:
Vejmyndigheden kan opkræve betaling for administration i forbindelse med ansøgning om kommerciel servicevejvisning.
Stk. 2. Administration, jf. stk. 1, omfatter blandt andet registrering af ansøgning, indhentelse af oplysninger, vurdering af ansøgning, herunder vurdering af vej- og trafikforhold samt koordinering
med andre vejmyndigheder.
Stk. 3. Betalingen kan opkræves ved ansøgningen, og beløbet kan fastsættes som et gennemsnit af
vejmyndighedens udgifter til administration i forbindelse med ansøgninger om kommerciel servicevejvisning.
Stk. 4. Betalingen refunderes ikke, selv om vejmyndigheden ikke godkender ansøgningen om kommerciel servicevejvisning.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Det er således tanken, at vejmyndigheden fastsætter et gebyr, der svarer til den gennemsnitlige administrationsomkostning. Dermed undgås, at der i hvert tilfælde skal føres nøje regnskab med ressourceforbruget.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 361:
Vejmyndigheden kan kræve, at de virksomheder, der får tilladelse til opsætning af kommerciel servicevejvisning, skal betale samtlige omkostninger forbundet med etablering, herunder administration ved indkøb, materialeomkostninger, transportomkostninger samt opsætning mv.
Stk. 2. Vejmyndigheden kan kræve beløbet betalt før etablering af vejvisningen bliver påbegyndt.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Etableringsomkostningerne for administration og opsætning af tavler vil dermed kunne pålægges
den ansøger, der først ønsker servicevejvisning fra en given lokalitet. Denne ansøger vil skulle betale for skiltningen, mens den næste ansøger, der ønsker anden servicevejvisning ad samme rute,
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kan nøjes med at betale for en ny tavle og måske kun en dækplade eller et klistermærke, der sættes på den eksisterende vejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 362:
Vejmyndigheden kan opkræve betaling for samtlige omkostninger forbundet med nedtagning og
bortskaffelse af det nedtagne materiel.
Stk. 2. Vejmyndigheden kan kræve beløbet betalt før etablering og samtidig med betalingen i henhold til § 361.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Ønsker en virksomhed, organisation e.l. ikke længere at have servicevejvisning, skal denne umiddelbart nedtages. Vejmyndigheden kan kræve betaling for dette, men man skal være opmærksom
på, at det kan være vanskeligt at få dækket udgifterne, hvis der er tale om en virksomhed, der er
gået konkurs. Vejmyndigheden må derfor påregne, at der kan være udgifter til nedtagning og ændring af servicevejvisning.
Det kan derfor være en god idé at tage betaling for nedtagning af tavler allerede i forbindelse med
etableringen.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 363:
Vejmyndigheden kan opkræve betaling for samtlige omkostninger ved drift og vedligeholdelse af
tavlen.
Stk. 2. Drift og vedligeholdelse omfatter græsslåning, afvaskning af tavlen samt administration i forbindelse med opkrævning af betalingen. Opkrævningen skal ske periodisk, fx én gang årlig, og beløbet kan fastsættes som et gennemsnit af vejmyndighedens drifts- og vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med den kommercielle servicevejvisning.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Det anbefales, at vejmyndigheden fastsætter en rimelig driftsomkostning, som svarer til den gennemsnitlige udgift ved vedligeholdelsen.
Omkostningen bør opkræves automatisk gennem en betalingsaftale, der indgås i forbindelse med,
at der gives tilladelse til skiltningen.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 364:
Hvis tavlen beskadiges eller nedslides, kan vejmyndigheden opkræve betaling for samtlige omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning af tavlen.
Stk. 2. Vejmyndigheden skal, forinden reparation eller udskiftning af tavlen igangsættes, underrette
tavleejeren om den forestående reparation eller udskiftning og spørge tavleejeren, om han ønsker
vejvisningen opretholdt.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Hvis en tavle fx bliver ødelagt i et færdselsuheld, kan tavleejeren således tage stilling til, om den
skal genopsættes eller ej.
Det er i den forbindelse vejmyndighedens ansvar at oplyse, om der er andre tavler, som er en del af
den samlede vejvisning, der i givet fald også skal fjernes, hvis ikke tavlen ønskes genopsat. Udgifter
til nedtagning afholdes også af tavleejeren.
Er der flere tavleejere skal hver enkelt ejer træffe beslutning om sin del af servicevejvisningen.
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 365:
Hvis betalingen for ydelserne i §§ 359-364 ikke erlægges rettidigt, tillægges renter i overensstemmelse med renteloven.
Stk. 2. Vejmyndigheden kan kræve rykkergebyr for erindringsskrivelserne, jf. lov om offentlige veje
§ 134, stk. 6.
Stk. 3. Hvis betalingen stadig ikke erlægges efter mindst 2 erindringsskrivelser, kan vejmyndigheden
uden yderligere varsel fratage virksomheden retten til servicevejvisning og nedtage tavlen, jf. lov
om offentlige veje § 134, stk. 7.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017

3.3

Symboler til brug for kommerciel servicevejvisning

Den kommercielle servicevejvisning kan vejvises med symbol og navn eller symbol alene.
Det er både inden for tættere bebygget område og uden for tættere bebygget område, at den
kommercielle servicevejvisning kan bruges. Derfor vil der blive behov for at udvikle servicetavler
med nye symboler. Det gælder fx for dem, der er vist med kursiv i nedenstående oplistning under
de forskellige hovedkategorier. De måltyper, der er vist uden kursiv, findes allerede i dag.
Servicevejvisning til offentlige og private institutioner og virksomheder
Det kan fx være servicetavle med symbol om Hospital, Skole/Efteruddannelse/Gymnasium o.l.,
Sports- og idrætsanlæg o.l., Forsamlingshus/Kulturhus o.l., Industriområde, Dagligvareforretning,
Bager o.l., Slagter o.l., Frisør, Blomsterbutik, El-forretning o.l., Boghandel o.l., Ejendomsmægler o.l.,
Cafe o.l., Gårdbutik o.l., Antik o.l. og Gartneri o.l.
Servicevejvisning til overnatningsmål
Det kan fx være servicetavle med symbol om Campingplads, Campingplads for autocampere, Campinghytter, Vandrerhjem, Hotel, Værelse til leje og Shelter.
Servicetavle med symbol for shelter er et nyere symbol, der blev taget i brug, lige inden de nye regler om kommerciel servicevejvisning trådte i kraft.
Servicevejvisning til fritids- og turistmål
Det kan fx være servicetavle med symbol om Badested, Nationalpark, Lokal seværdighed, National
seværdighed, UNESCO Verdensarvsmonument, Kirke, Udsigtstårn ved større naturområder, Golfbane, Fiskesø, Lystbådehavn o.l. og Naturreservat o.l.
Der vil for eksempel være mange forskellige typer af seværdigheder og attraktioner, der også fremover dækkes af den kendte servicetavle med symbol M 52,1 Lokal seværdighed. Symbolet skal som
i dag bruges til alle slags lokale seværdigheder eller attraktioner fx museer om brandkøretøjer, cirkus, sukker, flaskesamling, dukketeater, amerikanerbiler, snegle, center for jazzhistorie m.fl.
Derfor vil der ikke blive designet nye servicetavler med symboler for særlige typer af museer o.l.
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Servicevejvisning til andre kommercielle servicemål
Det kan fx være servicetavle med symbol om Posthus, Telefon, Tankanlæg, Rasteplads, Cafeteria,
WC, Tømningsplads for kemisk toilet og Turistinformation.
Der er fortsat bestemte kvalitetskrav, der skal opfyldes for visse servicetavler fx restaurant, hotel,
seværdigheder osv. Det fremgår af de enkelte hovedafsnit for de enkelte måltyper. Kvalitetskravene for brugen af fx M 43 Restaurant om indendørs servering af mindst to hovedmåltider skal
være opfyldt, så tavlen er troværdig og lever op til trafikanternes forventninger, så de ikke kører
forgæves. Med to hovedmåltider menes fx frokost og aftensmad. Der skal også være åbent på de
forventelige tidspunkter.
Forventede åbningstider i denne sammenhæng vil normalt være fra sidst på formiddagen til sidst
på aftenen alle ugens dage året rundt, bortset fra helligdage og evt. en fast ugentlig lukkedag. Der
kan naturligvis være en vis variation i dette, og vejmyndigheden må vurdere om kravene er opfyldet fra sag til sag.
Symboler udarbejdes af Vejdirektoratet efter ansøgning, og allerede udarbejdede symboler vil
fremgå af en liste, der udarbejdes og opdateres af Vejdirektoratet. Listen kan findes på www.vejregler.dk.

Det ligger i ordningen med den nye kommercielle servicevejvisning, at kommer der et femte vejvisningsmål i et vejkryds, så benyttes kun servicetavler, hvor symbolerne samles på én fælles vejviser uden supplerende tekst. Dette for at give flest mulige en mulighed for skiltning.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 366:
Vejdirektoratet kan opkræve betaling for samtlige omkostninger ved udvikling og godkendelse af
nye symboler, jf. § 349, stk. 2.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Ved ansøgning om et nyt symbol vurderes det, om den funktion, der ønskes vejvist til, kan dækkes
af et allerede eksisterende symbol. I givet fald vil ansøger blive informeret om dette.
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Er der behov for udvikling af et nyt symbol, vil Vejdirektoratet få det udarbejdet. Udarbejdelsen af
symboler sker efter faste regler og en fast procedure, og vil kunne gøres hurtigt, så dette ikke forsinker etableringen af den ønskede kommercielle servicevejvisning. Der opkræves betaling for udvikling af nye symboler til servicetavler.
Symboler vil ikke blive tilpasset egne ønsker fra hverken vejmyndigheder eller ansøgere. Symbolerne udarbejdes efter samme principper som de eksisterende servicesymboler vist i bekendtgørelse om vejafmærkning, og vil stilmæssigt ligne disse.
Der laves kun servicetavler med symboler, der dækker kategorier af virksomhedstyper, og de vil
gælde for alle af den type af både private og offentlige virksomheder. Fx vil sportsaktiviteter som
badminton, håndbold, fodbold, tennis, dans, yoga, styrketræning, spinning, ridning, sejlsport m.fl.
alle blive betragtet som idræt eller sport. Der vil derfor blive designet en servicetavle med ét symbol, der dækker alle sports- og idrætsgrene. Sammen med servicetavlen kan fx bruges teksten
”Sports- og idrætsanlæg”, ”Sportshallerne” eller ”Fitness” o.l.
Svømning i svømmehal og lignende vil være dækket af servicetavlen M 35 Badested vist med
tagsymbol, der allerede findes. Udendørs badested som åbne pools eller strande dækkes af M 35
Badested.
Golfbane vil være dækket af servicetavle med symbol M 36 Golf.

3.4

Servicevejvisning til kommercielle servicemål, offentlige og private institutioner og
virksomheder

Alle institutioner, uanset om de er offentlige eller private, sidestilles med andre virksomheder, når
der er tale om kommerciel servicevejvisning. Dette omfatter også fx hospitaler og sportsanlæg, og
andre offentlige funktioner.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 370, stk. 1:
Der kan anvendes servicetavle og tekst med virksomhedsnavn til kommercielle offentlige og private
institutioner og virksomheder, når § 347 er opfyldt. Servicemålene er:
1) Almene institutioner og anlæg (hospitaler, skoler, sports-/idrætsanlæg og lignende).
2) Kulturelle institutioner (kulturhuse, forsamlingshuse, teatre og lignende).
3) Offentlige kontorer og servicefunktioner.
4) Industriområder.
5) Offentlige og private virksomheder.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Der kan også vejvises til større messe- og udstillingsområder.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 371, stk. 1:
Når der vejvises til offentlige virksomheder, herunder institutioner, vejvises med servicetavle på F
13 Pilvejviser eller F 18 Tabelvejviser.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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M 16 Parker og rejs

M 16 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 16 Parker og rejs:
Tavlen angiver parkeringsplads ved jernbanestation, busterminal, letbaneholdeplads eller færge.
På tavlen kan også bruges symbol, der viser bus, letbanekøretøj eller færge.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
3.4.2

M 21 Førstehjælp

M 21 kan opsættes som selvstændig tavle, på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 21 Førstehjælp:
Tavlen angiver, at der kan ydes førstehjælp ved ulykker.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 370, stk. 2:
Stk. 2. Der må kun vejvises med servicetavle M 21 Førstehjælp til døgnåbne skadestuer, som kan
yde førstehjælp.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Med døgnåbne skadestuer forstås skadestuer, som yder nødhjælp uden forudgående visitation.
Vejvisningen skal ifølge international konvention ske i samråd med Dansk Røde Kors.
3.4.3

M 57 Industriområde

M 57 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 57 Industriområde:
I forbindelse med symbolet kan eventuelt angives navnet på industriområdet.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 371, stk. 2:
Stk. 2. Servicevejvisning til industriområder skal ske med servicetavle M 57 Industriområde. Hvis
industriområdet har et navn angives dette på vejvisere sammen med M 57, dog jf. § 347.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Tavlen anvendes ved industriområde, industripark, område med flere fabrikker o.l.
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Hvor der er behov for vejvisning til flere virksomheder, institutioner m.m. i et lokalområde, er det
en god idé at navngive området. Det gør det lettere for de besøgende at finde området, ligesom
det medvirker til at give området en identitet. Der kan også opsættes områdeinformationstavle, jf.
afsnit 6.3.

Figur 3.2. Eksempler på vejvisning til industriområder efter hhv. geografi og navne.

3.4.4

M 10 Færge for cyklende og gående

M 10 kan opsættes på F 21,2 Stipilvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368, stk. 5:
stk. 5. Vejvisning til færger, der alene betjener cyklende og gående skal ske med M 10 Færge for
cyklende og gående, jf. stk. 3 og 4.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
3.4.5

M 101 Dagligvareforretning

M 101 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 101 Dagligvareforretning:
Tavlen angiver servicevejvisning til dagligvareforretning.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Med dagligvareforretning forstås købmand, supermarked samt storcenter og butikstorv, hvor der
er dagligvareforretning.
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Servicevejvisning til kommercielle servicemål, overnatningsmål

Ved overnatningsmål forstås både de enkle overnatningsformer, som campinghytter, og mål som
hoteller, moteller, vandrerhjem og værelser til leje.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 372:
Der kan anvendes servicetavle og tekst med virksomhedsnavn til kommercielle overnatningsmål,
når §§ 346, 347 og 351 er opfyldt.
Stk. 2. Der kan vejvises til hytter med dag til dag udlejning, campingplads, samt til vandrerhjem, hotel, kro eller motel.
Stk. 3. Til følgende mål kan vejvises med en række servicetavler samlet i en F 13 Pilvejviser eller F 18
Tabelvejviser:
1) M 31 Campingplads.
2) M 32 Campingplads for autocampere.
3) M 33 Campinghytter.
4) M 41 Vandrerhjem.
5) M 42 Hotel.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
3.5.1

M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter

M 30 kan opsættes på F 21,2 Stipilvejviser.
Tavlen anvendes til mindre pladser langs cykel- eller vandreruter, hvor der er mulighed for overnatning. Kriterierne for brugen af M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter er følgende:
1. Tavlen henviser til teltplads, hvor det er tilladt for ikke-motoriserede trafikanter at slå telt op.
2. På teltpladsen er der som regel adgang til vand og toilet samt oftest en bålplads.
3. Tavlen placeres, hvor ruten forlades (typisk ved en markvej eller skovvej, der støder op til ruten).
Reglerne for benyttelse af pladserne bør fremgå af opslag på stedet.
3.5.2

M 31 Campingplads

M 31 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 31 Campingplads:
Tavlen angiver campingplads for telte og campingvogne. Symbol for campingvogn kan anvendes,
hvor campingplads alene er for campingvogn.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 373, stk. 1:
Servicetavle M 31 Campingplads, M 32 Campingplads for autocampere og M 33 Campinghytter må
kun anvendes i forbindelse med campingpladser eller hytter, hvor det er dokumenteret, at de som
minimum opfylder Erhvervsstyrelsens »Campingreglement«.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Campingreglementet kan findes her:
Vejledning om campingreglementet
Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af
campingpladser
En campingplads kan være indrettet til mere end én campingform fx telte, vogne og hytter.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 376:
Inden for tættere bebygget område må navn på overnatningsmål kun anføres på vejvisere, hvis der
er flere overnatningsmål af samme type i byen i umiddelbar nærhed af hinanden, og hvis vejmyndigheden etablerer en sammenhængende vejvisning til overnatningsmål, dog jf. § 347.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Til overnatningsmål beliggende i større bysamfund bør der normalt ikke vejvises, med mindre det
af vejmyndigheden skønnes, at den almindelige afmærkning med vejvisning og gadenavne er utilstrækkelig. Større bysamfund defineres som byer med et indbyggertal større end 10.000 indbyggere.
3.5.3

M 32 Campingplads for autocampere

M 32 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 373:
Servicetavle M 31 Campingplads, M 32 Campingplads for autocampere og M 33 Campinghytter må
kun anvendes i forbindelse med campingpladser eller hytter, hvor det er dokumenteret, at de som
minimum opfylder Erhvervsstyrelsens »Campingreglement«.
Stk. 2. M 32 Campingplads for autocampere kan dog også anvendes i større byer som vejvisning til
lokaliteter, hvor overnatning med autocampere er tilladt.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Som vejvisning til sådanne pladser anvendes M 32 Campingplads for autocampere. Ved vejvisning
til parkeringsplads for autocampere anvendes E 33 Parkering med undertavle U 33,9 Autocamper.

3.5.4

M 33 Campinghytter

M 33 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 373, stk. 1:
Servicetavle M 31 Campingplads, M 32 Campingplads for autocampere og M 33 Campinghytter må
kun anvendes i forbindelse med campingpladser eller hytter, hvor det er dokumenteret, at de som
minimum opfylder Erhvervsstyrelsens »Campingreglement«.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Campingreglementet kan findes her:
Vejledning om campingreglementet
Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af
campingpladser
3.5.5

M 41 Vandrerhjem

M 41 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 374:
Servicetavle M 41 Vandrerhjem må kun anvendes i forbindelse med vandrerhjem, hvor det er dokumenteret, at de som minimum opfylder de af Danhostel opstillede kvalitetskrav.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Danhostels kvalitetskrav kan findes her:
Danhostel - Priser, klassifikation og ratings
Klassifikationskrav - DANHOSTEL Vandrerhjem
Klassifikationskrav – DANHOSTEL Vandrerhjem – Driftskrav
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 376:
Inden for tættere bebygget område må navn på overnatningsmål kun anføres på vejvisere, hvis der
er flere overnatningsmål af samme type i byen i umiddelbar nærhed af hinanden, og hvis vejmyndigheden etablerer en sammenhængende vejvisning til overnatningsmål, dog jf. § 347.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Til overnatningsmål beliggende i større bysamfund bør der normalt ikke vejvises, med mindre det
af vejmyndigheden skønnes, at den almindelige afmærkning med vejvisning og gadenavne er utilstrækkelig. Større bysamfund defineres som byer med et indbyggertal større end 10.000 indbyggere.
3.5.6

M 42 Hotel

M 42 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 42 Hotel:
»Motel« eller »Kro« kan angives med tekst.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 375:
Servicetavle M 42 Hotel må kun anvendes i forbindelse med hotel, kro eller motel, jf. lov om sommerhuse og campering m.v., som har flere end 3 soverum med tilsammen flere end 8 sovepladser.
Det skal være dokumenteret, at kravene i 1. pkt., er opfyldt.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Kravet om antal soverum og sovepladser er ud over de anførte krav i lov om sommerhuse og campering m.v., som vedrører erhvervsmæssig udlejning m.v. Dokumentationen skal bl.a. sikre, at de
flere end tre soverum med tilsammen flere end otte sovepladser, giver trafikanten en vis sandsynlighed for, at der er overnatningsmulighed på det pågældende hotel, kro eller motel.
Ved dokumentation menes alene en tilkendegivelse fra ejeren af hotellet, kroen eller motellet.
Loven kan findes her:
Lov om sommerhuse og campering m.v.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 376:
Inden for tættere bebygget område må navn på overnatningsmål kun anføres på vejvisere, hvis der
er flere overnatningsmål af samme type i byen i umiddelbar nærhed af hinanden, og hvis vejmyndigheden etablerer en sammenhængende vejvisning til overnatningsmål, dog jf. § 347.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
M 42 Hotel må kun bruges til hotel, kro og motel.
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Figur 3.3. Eksempel på vejvisning til to hoteller, hvor trafikanten tæt ved målet kan være i tvivl om
destinationen.
Det skal sikres, at trafikanter, der søger et mål, ledes mod dette, første gang vejviserne observeres
på vejnettet. Det er dog tilladt i et vejkryds, hvor der vejvises til et navngivet mål i den ene retning,
at anvende en enkelt vejviser for de øvrige mål med den/de relevante M-tavler suppleret med tekst
”Øvrige”.

Til overnatningsmål beliggende i større bysamfund bør der normalt ikke vejvises, med mindre det
af vejmyndigheden skønnes, at den almindelige afmærkning med vejvisning og gadenavne er utilstrækkelig. Større bysamfund defineres som byer med et indbyggertal større end 10.000 indbyggere.
3.5.7

M 102 Værelse til leje

M 102 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 102 Værelse til leje:
Tavlen angiver servicevejvisning til værelse til leje.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Værelse til leje er fx værelsesudlejning og Bed and Breakfast.
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Servicevejvisning til kommercielle servicemål, fritids- og turistmål

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 377:
Der kan anvendes servicetavle og tekst med virksomhedsnavn til følgende kommercielle fritids- og
turistmål, når § 347 er opfyldt:
1) Badesteder.
2) Større rekreative mål (naturområder, nationalparker, fritids- og turistanlæg og lign.).
3) Betydende seværdigheder og turistattraktioner.
4) Kirker.
5) Udsigtstårn ved større naturområder.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
3.6.1

M 35 Badested

M 35 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Udendørs badested kan være badestrand, fjordbad, havnebad, søbad, pool o.l.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 35 Badested:
Indendørs badested markeres med tagsymbol over badesymbolet.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 378:
Servicevejvisning til udendørs badesteder må kun ske med servicetavle M 35 Badested, mens servicevejvisning til indendørs badesteder kun må ske med servicetavle M 35 Badested med tagsymbol.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017

Indendørs badested kan være svømmehal, vandland o.l.
Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 379:
Når der vejvises til badesteder beliggende indenfor tættere bebygget område, kan der vejvises ved
indkørslen til badestedet.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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M 36 Golfbane

M 36 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 380:
Servicetavle M 36 Golfbane må kun anvendes i forbindelse med golfbaner, som er åbne hver dag i
sæsonen, for både medlemmer og ikke medlemmer.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
3.6.3

M 37 Fiskesø (Put and Take)

M 37 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 381:
Servicetavle M 37 Fiskesø (Put and Take) må kun anvendes, hvor der er mulighed for at fiske uden
offentligt fisketegn.
Stk. 2. Ejeren af fiskesøen skal over for vejmyndigheden dokumentere, at fiskesøen er godkendt i
henhold til gældende lovgivning.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Den gældende lovgivning om fiskesøer kan findes her:
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
3.6.4

M 38 Udsigtstårn ved større naturområder

M 38 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 382:
M 38 Udsigtstårn må kun anvendes i forbindelse med større naturområder.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
3.6.5

M 51 Kirke

M 51 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
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Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 51 Kirke:
Tavlen angiver kirke, synagoge eller lignende.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Vejvisning til kirker sker med servicetavle M 51. Tavlen bør normalt kun anvendes i forbindelse med
kirke, synagoge eller lignende, hvor der foregår religiøse handlinger.
Teksten ”Vejkirke” kan anføres i stedet for kirkens navn.

3.6.6

M 52,1 Lokal seværdighed

M 52,1 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 383:
Servicetavle M 52,1 Lokal seværdighed må kun anvendes i forbindelse med seværdigheder og
attraktioner af høj kvalitet og stor offentlig interesse, jf. stk. 2.
Stk. 2. Servicevejvisningen jf. stk. 1, forudsætter, at det over for vejmyndigheden er dokumenteret,
at seværdigheden eller attraktionen som minimum opfylder følgende kvalitetskrav:
1) Den skal have interesse for en bred målgruppe. Dette skal dokumenteres ved oplysning om
besøgstal eller materiale, der beskriver seværdighedens eller attraktionens oplevelsesværdi for
både den danske befolkning og for udenlandske turister.
2) Den skal mindst være åben for publikum 5 timer om dagen, 5 dage om ugen i perioden 1. maj til
30. september.
3) Der skal i umiddelbar tilknytning til den være opsat en informationstavle, hvor det på dansk, engelsk og tysk oplyses, i hvilke måneder, dage og timer publikum har adgang til den. Det gælder dog
ikke naturområder, fortidsminder og lignende med ubegrænset adgang. Informationstavlen skal
endvidere indeholde en beskrivelse af seværdighedens eller attraktionens art og karakter. For entrébetingede seværdigheder eller attraktioner skal der endvidere oplyses om aktuelle priser.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Vejmyndigheden opretholder en samlet fortegnelse over de seværdigheder, der af vejmyndigheden
har fået godkendelse til servicevejvisning med M 52,1 Lokal seværdighed.
Lokale seværdigheder kan være mange forskellige ting, men symboler vil ikke blive tilpasset egne ønsker fra hverken vejmyndigheder eller ansøgere.
Der vejvises kun til generelle kategorier, hvorfor servicevejvisning til alle typer af lokale seværdigheder vil ske med M 52,1.
Der vil for eksempel være mange forskellige typer af seværdigheder og attraktioner, der også fremover dækkes af den kendte servicetavle med symbol M 52,1 Lokal seværdighed. Symbolet skal som
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i dag bruges til alle slags lokale seværdigheder eller attraktioner fx museer om brandkøretøjer, cirkus, sukker, flaskesamling, dukketeater, amerikanerbiler, snegle, center for jazzhistorie m.fl. Derfor
vil der ikke blive designet nye servicetavler med symboler for særlige typer af seværdigheder.
Dette omfatter også følgevejvisning for lokale seværdigheder fra rampekryds, hvis der er opsat K 30
Turistoplysningstavle på motorvej.
3.6.7

M 52,2 National seværdighed

M 52,2 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 384:
Servicetavle M 52,2 National seværdighed må kun anvendes til seværdigheder og attraktioner, som
har en særlig kulturhistorisk, naturmæssig eller oplevelsesmæssig værdi på nationalt eller internationalt niveau.
Stk. 2. Servicevejvisning med M 52,2 National seværdighed må kun ske med Vejdirektoratets
godkendelse efter indstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og VisitDenmark.
Stk. 3. Seværdigheden eller attraktionen skal opfylde følgende kvalitetskrav:
1) Den skal have en helt særlig kvalitet og oplevelsesværdi, der gør, at den kan karakteriseres som
»betydningsfuld seværdighed af national interesse«.
2) Dens kerneoplevelse og værdi skal være permanent og ikke betinget af særarrangementer eller
andre aktiviteter af midlertidig karakter.
3) Den skal mindst være åben for publikum 5 timer om dagen, 5 dage om ugen i perioden 1. maj til
30. september.
4) Der skal i umiddelbar tilknytning til den være opsat en informationstavle, hvor det på dansk, engelsk og tysk oplyses, i hvilke måneder, dage og timer publikum har adgang til den. Det gælder dog
ikke naturområder, fortidsminder og lignende med ubegrænset adgang. Informationstavlen skal
endvidere indeholde en beskrivelse af seværdighedens art og karakter. For entrébetingede
seværdigheder eller attraktioner, skal der endvidere oplyses om aktuelle priser.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Alle seværdigheder, der er godkendt til servicevejvisning med M 52,2 National seværdighed, fremgår af en liste, der er udarbejdet i samråd med Samarbejdsudvalget vedrørende Turistvejvisning.
Listen findes på www.vejregler.dk.
Såfremt der for den nationale seværdighed er fastlagt et centrum jf. ovennævnte liste, vejvises der
frem til dette centrum.
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M 53 UNESCO verdensarvsmonument

M 53 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Servicesymbol M 53 UNESCO verdensarvsmonument anvendes til seværdigheder af international
interesse.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 385:
Servicevejvisning med M 53 UNESCO verdensarvsmonument må kun anvendes med Vejdirektoratets godkendelse efter indstilling fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Alle seværdigheder, der er godkendt til servicevejvisning med M 53 UNESCO verdensarvsmonument, fremgår af en liste, der er udarbejdet i samråd med Samarbejdsudvalget vedrørende Turistvejvisning. Listen findes på www.vejregler.dk.
Der vejvises frem til det centrum, som fremgår af ovennævnte liste for det enkelte verdensarvsmonument.
3.6.9

M 54 Nationalpark

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 386:
Servicetavle M 54 Nationalpark må kun anvendes til nationalparker, der er udpeget i henhold til
gældende lov om nationalparker.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Alle nationalparker, der er godkendt til servicevejvisning med M 54 Nationalpark, fremgår af en liste, der er udarbejdet i samråd med Naturstyrelsen. Listen findes på www.vejregler.dk.
På vejvisere til nationalparker anvendes symbol M 54 Nationalpark efterfulgt af teksten ”Nationalpark”, dvs. uden nationalparkens navn, fx Thy.
Hvis ikke der findes et informationscenter for nationalparken eller andet udpeget center jf. ovennævnte liste, vejvises der frem til grænsen, hvor nationalparken begynder.
Ved indkørsel til nationalparken kan der anvendes nationalparktavle H 49:

På bagsiden kan der vises ophør af nationalparken. Nationalparktavlen opsættes normalt lavt.
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Figur 3.5. Vejvisning sker frem til nationalparkens grænse, hvis ikke der er et informationscenter eller et andet udpeget centrum, der bør vejvises til.

Figur 3.6. Vejvisning sker frem til et informationscenter eller et andet udpeget centrum, hvis et sådant findes.
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Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 387:
Når der vejvises med M 54 til nationalparker, kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej
eller som angivet i Fjern- og nærmålskataloget, jf. cirkulære om rutenummerering af det danske
vejnet og omlægning af hovedvejsnettet. Fjern- og nærmålskataloget findes på Vejdirektoratets
hjemmeside.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Der kan vejvises til informationscenter i nationalparken som en kombination af tavlerne M 54 Nationalpark (brun/hvid) og M 61 Information (blå/hvid) inkl. UD 1 undertavle med retningsangivelse.
Tavlerne opsættes ved indkørslen til informationscenteret.

3.6.10

Opfølgende vejvisning fra K 30 Turistoplysningstavle fra rampekryds

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 388:
Når der på motorvej anvendes K 30 Turistoplysningstavle jf. §§ 333-336 kan der på den skærende
vej fra rampekrydset og frem til seværdighedens- eller turistattraktionens beliggenhed anvendes
kommerciel servicevejvisning jf. §§ 346, 347 og 351.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Hvorfra vejvises
Jf. § 388 kan der vejvises med kommerciel servicevejvisning fra rampekrydset frem til seværdigheden eller attraktionen, hvis der på motorvej anvendes K 30 Turistoplysningstavle.
Hvor der på frakørselsrampen er svingbaner, kan der på tabelvejviseren, der er opsat ved svingbanens begyndelse, vejvises med enten M 52,1, M 52,2, M 53 eller M 54 servicetavle, hvis seværdigheden er godkendt til at bruge det pågældende symbol.
Hvis K 30 Turistoplysningstavle på motorvejen fjernes, bortfalder ligeledes den kommercielle servicevejvisning frem til seværdigheden eller attraktionen.
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Servicevejvisning til andre kommercielle servicemål

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 389:
Der kan anvendes servicetavle og tekst med virksomhedsnavn til andre kommercielle servicemål,
når § 347 er opfyldt.
Stk. 2. Når der vejvises til offentlige virksomheder, herunder institutioner, vejvises med servicetavle
på F 13 Pilvejviser eller F 18 Tabelvejviser. Servicemålene er:
1) Posthus.
2) Telefon.
3) Bilværksted og lignende.
4) Tankanlæg.
5) Rasteplads.
6) Restaurant.
7) Cafeteria.
8) WC.
9) Tømningsplads for kemiske toiletter.
10) Turistinformation.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
3.7.1

M 17 Posthus

M 17 kan opsættes som selvstændig tavle, på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 390:
Til posthus, herunder postbutikker med samme funktion som posthus, kan vejvises med servicetavle M 17.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Posthus kan være posthus, postbutik o.l. Til postbutikker i fx supermarkeder anvendes ikke butikkens navn på servicevejvisningen.
3.7.2

M 22 Telefon

M 22 kan opsættes som selvstændig tavle, på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
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M 23 Værksted

M 23 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 391:
Servicetavle M 23 Værksted må kun anvendes i områder, hvor værksteder er vanskelige at observere fra den vej, som tavlen opsættes ved.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 392, stk. 3:
Stk. 3. Til tankanlæg eller værksted beliggende uden for tættere bebygget område kan der vejvises
fra nærmeste rutenummererede vej, hvis tankanlægget eller værkstedet er beliggende inden for 1
km fra den rutenummererede vej.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Til værksted beliggende inden for tættere bebygget område bør der normalt ikke vejvises, hvor det af
byens størrelse kan forventes, at der er et værksted.
3.7.4

M 24 Tankanlæg

M 24 kan opsættes som selvstændig tavle, på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 24 Tankanlæg:
Symbol for lademulighed for elkøretøj alene eller en kombination af symbolerne for tankanlæg og
lademulighed for elkøretøj kan anvendes.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017

66

December 2018

ANLÆG OG PLANLÆGNING

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 392, stk. 1 og 2:
Servicetavle M 24 Tankanlæg må kun anvendes, hvis:
1) der findes tanke med brændstof til alle almindeligt forekommende motorkøretøjstyper,
2) der kan købes brændstof hele døgnet, og
3) tankanlægget ikke er umiddelbart synligt fra den vej, som tavlen opsættes ved.
Stk. 2. Betingelsen i stk. 1, nr. 3, kan dog fraviges, hvor tankanlægget er placeret således, at trafikanterne ser tankanlægget så sent, at de kan forventes at reagere til fare for de øvrige trafikanter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 392, stk. 3:
Stk. 3. Til tankanlæg eller værksted beliggende uden for tættere bebygget område kan der vejvises
fra nærmeste rutenummererede vej, hvis tankanlægget eller værkstedet er beliggende inden for 1
km fra den rutenummererede vej.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Til tankanlæg beliggende inden for tættere bebygget område bør der normalt kun vejvises, hvor det
ikke af byens størrelse kan forventes, at der er tankanlæg, og hvor der er stor afstand mellem døgnåbne tankningsmuligheder.
3.7.5

M 34 Rasteplads

M 34 kan opsættes som selvstændig tavle, på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 34 Rasteplads:
Tavlen angiver parkeringsplads med borde og bænke for kortvarigt ophold.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 393:
Vejvisning til rasteplads forsynet med borde og siddepladser, må kun ske med servicetavle M 34
Rasteplads.
Stk. 2. Andre vige- og parkeringspladser skal afmærkes med E 33 Parkering.
Stk. 3. Til rasteplads, beliggende ved en sidevej tæt på en overordnet vej, kan der vejvises fra den
overordnede vej.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Hvis der i forbindelse med rastepladsen findes særlige faciliteter fx information eller toilet, kan
dette angives med symbol i mindre felter under tavlen, der angiver rastepladsen.

3.7.6

M 43 Restaurant

M 43 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 394:
Servicetavle M 43 Restaurant må kun anvendes i forbindelse med restauranter, hvor der dagligt er
indendørs servering af mindst 2 hovedmåltider.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Det vil normalt betyde, at restauranten har faste åbningstider alle ugens dage hele året rundt, dog
undtaget helligdage og evt. faste ugentlige lukkedage.
Servering af to hovedmåltider vil normalt være frokost og aftensmad.
3.7.7

M 45 Cafeteria

M 45 kan opsættes som selvstændig tavle, på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 395:
Servicetavle M 45 Cafeteria anvendes til at angive, at der er servering af enklere måltider fx kaffe,
te og smørrebrød.
Stk. 2. Der skal være mulighed for at nyde måltidet indendørs og for at sidde ned og sætte tallerken, glas eller lignende fra sig.
Stk. 3. Tavlen må ikke anvendes, hvis der i forvejen er afmærket med servicetavle M 43 Restaurant.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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M 46 WC

M 46 kan opsættes på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 46 WC:
Tavlen angiver toilet eller tørkloset.
Hvis toilettet er indrettet for handicappede, forsynes tavlen med invalidesymbol.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 396:
Servicetavle M 46 WC må kun anvendes til at angive toilet eller tørkloset.
Stk. 2. Hvis toilettet er indrettet for handicappede, skal tavlen forsynes med handicapsymbol.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 398:
Vejvisning med servicetavlerne M 46 WC og M 47 Tømning af kemisk toilet kan ske ved indkørslen
til rastepladsen, uanset om de er beliggende inden for eller uden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
3.7.9

M 47 Tømning af kemisk toilet

M 47 kan opsættes som selvstændig tavle, på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 47 Tømning af kemisk toilet:
På tavlen kan også bruges symbol, der viser bus.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 397:
Servicetavle M 47 Tømning af kemisk toilet må kun anvendes på rastepladser, hvor der er tømningsmuligheder for kemiske toiletter gennem en brønd på pladsen.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Tavlen kan også anvendes på konkrete lokaliteter, hvor der er etableret særlig tømningsmulighed
for kemisk toilet uden for rastepladser.
Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 398:
Vejvisning med servicetavlerne M 46 WC og M 47 Tømning af kemisk toilet kan ske ved indkørslen
til rastepladsen, uanset om de er beliggende inden for eller uden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
3.7.10

M 61 Information

M 61 kan opsættes som selvstændig tavle, på F 13 Pilvejviser og F 18 Tabelvejviser. Den anvendes
også på landinformationstavler, byinformationstavler og områdeinformationstavler.
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 42, M 61 Information:
Tavlen angiver turistbureau, turistinformationstavle eller anden information. Informationens art
kan angives med tekst. Er informationen indendørs, angives dette med tagsymbol over i᾽et.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
M 61 kan således dække anden information. Denne anden information kan være om trafikale forhold i realtid fx aktuel trafikinformation på en elektronisk tavle, eller som henvisning til en hjemmeside eller mobilapplikation, hvor trafikinformation findes.

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 399, stk. 1:
Servicetavle M 61 Informationstavle skal anvendes til at angive, at der på parkeringspladser, rastepladser eller lignende findes informationstavle eller anden tilsvarende information.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 400, stk. 1:
Servicetavle M 61 med tagsymbol må kun anvendes efter samråd med Dansk Turismefremmes Autorisationsordning. Såfremt der ydes landsdækkende turistinformation og -service, kan der anføres
teksten »Bureau« på en undertavle.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Hvorfra vejvises
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 399, stk. 2:
Stk. 2. Servicetavle M 61 skal opsættes ved indkørslen til rastepladsen, uanset om M 61 Informationstavle står inden for eller uden for tættere bebygget område afmærket med færdselstavle E 55.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 400, stk.2:
Stk. 2. Når M 61 anvendes til at angive indendørs bemandet information kan den opsættes ved
nærmeste større vej, hvor vejmyndigheden finder det påkrævet.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017

3.8

Eksempler

I det følgende er vist en række eksempler på opsætning af kommerciel servicevejvisning. Eksemplerne viser udformning og opsætning af den kommercielle servicevejvisning med fokus på, hvornår der kan benyttes særskilte vejvisere med servicetavler og evt. tekst, og hvornår der alene kan
benyttes én fælles vejviser kun med servicetavler.
Når der i alt er mere end fire vejvisningsmål, skal den kommercielle servicevejvisning samles på én
fælles vejviser. De fire vejvisningsmål er det samlede antal mål, for den geografiske vejvisning, den
trafikalt begrundede servicevejvisning og den kommercielle servicevejvisning, som trafikanten skal
forholde sig til.
I et firevejskryds skal trafikanten forholde sig til pilvejvisere, der står i både højre og venstre side af
vejen. De fire mål skal derfor tælles for de to vejsider til sammen. Er der for samme firesvejskryds i
stedet brugt tabelvejvisere, vil trafikanten kun skulle forholde sig til én tabelvejviser.
I rundkørsler skal trafikanten kun forholde sig til vejvisning i det enkelte ben i rundkørslen, fordi de
øvrige vejvisere i rundkørslen har grå bagside.

Figur 3.7. Geografisk vejvisning og kommerciel servicevejvisning på pilvejvisere. Der er i alt fire mål,
hvorfor de kommercielle mål kan vejvises på egne tavler, der indeholder både symbol og
tekst. Vejvisning til skadestue med M 21 Førstehjælp må kun ske, hvis der er tale om en
døgnåben skadestue, der kan yde førstehjælp. Vejvisning til Stadion er vist med en ny servicetavle, der er udviklet i forbindelse med den nye ordning.
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Figur 3.8. Trafikalt begrundet og kommerciel servicevejvisning. Der er i alt fire mål, og derfor kan de
kommercielle mål vejvises på særskilte tavler. De kan indeholde både symbol og tekst.
M 15 Transportcenter kan som det eneste trafikalt begrundet servicemål vises med et
symbol, der er suppleret med tekst.

Figur 3.9. Geografisk vejvisning og kommerciel servicevejvisning vist på tabelvejviser. Den kommercielle servicevejvisning skal vises på en særskilt hvid/blå tavle og må ikke indsættes på den
geografiske vejviser.
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Figur 3.10. Geografisk vejvisning samt trafikalt begrundet servicevejvisning og kommerciel servicevejvisning vist på tabelvejviser. Vejvisning til det vigtigste trafikalt begrundede terminalmål er indsat på en geografisk vejviser, der vejviser mod den geografiske lokalitet, hvor
lufthavnen er placeret. Øvrige trafikalt begrundede terminalmål vises på en selvstændig
hvid/blå servicevejviser. Den kommercielle servicevejvisning vises på en særskilt hvid/blå
tavle og må ikke indsættes på de geografiske vejvisere. Da der i alt er mere end fire mål,
skal den kommercielle servicevejvisning vises på én fælles tavle for en given retning, og
der må ikke anvendes tekst ved siden af symbolerne.
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Figur 3.11. Geografisk vejvisning og kommerciel servicevejvisning. Da der ikke er mere end fire mål,
må den kommercielle servicevejvisning opsættes på særskilte tavler med symbol og
tekst. Den tomme kasse for servicetavlen illustrerer, at der endnu ikke er designet symbol for den pågældende måltype.

Figur 3.12. Trafikalt begrundet servicevejvisning og kommerciel servicevejvisning. Trafikalt begrundet og kommerciel servicevejvisning opsættes ikke på samme tavle. Da der ikke er mere
end fire mål i alt, må den kommercielle servicevejvisning opsættes på særskilte tavler
med symbol og tekst. Der skrives ikke tekst på trafikalt begrundet servicevejvisning. De
tomme kasser for servicetavler illustrerer, at der endnu ikke er designet symboler for de
pågældende måltyper.
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Figur 3.13. Geografisk og kommerciel servicevejvisning vist på tabelvejviser. Da der ikke er mere
end fire mål, kan servicetavlerne for den kommercielle servicevejvisning suppleres med
tekst. Den tomme kasse for servicetavlen illustrerer, at der endnu ikke er designet symbol for den pågældende måltype.
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Figur 3.14. Geografisk og kommerciel servicevejvisning vist på tabelvejviser. Da der ikke er mere
end fire mål, kan servicetavlerne for den kommercielle servicevejvisning suppleres med
tekst. De tomme kasser for servicetavlerne illustrerer, at der endnu ikke er designet symboler for de pågældende måltyper.
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Figur 3.15. Kommerciel servicevejvisning vist på tabelvejviser. Da der er mere end fire mål, skal målene samles på én tavle for hver vejvisningsretning. På tavlerne må kun vises symboler.
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Figur 3.16. Geografisk vejvisning og kommerciel servicevejvisning vist på pilvejvisere. Kommerciel
servicevejvisning må ikke indsættes på den geografiske vejviser og opsættes derfor på
en særskilt hvid/blå vejviser.

Figur 3.17. Geografisk vejvisning og kommerciel servicevejvisning vist på pilvejvisere. Da der kun er
tre mål, kan den kommercielle servicevejvisning opsættes som særskilte tavler for de enkelte mål, ligesom den kommercielle servicetavle kan suppleres med tekst – her navnet
på overnatningsstederne.
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Figur 3.18. Kommerciel servicevejvisning vist på pilvejviser, hvor der er mere end fire mål. Derfor
skal servicetavlerne samles på én fælles vejviser, der kun viser servicetavler for de forskellige typer af mål. Der må ikke vises tekst på tavlen.
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Figur 3.19. Geografisk vejvisning og kommerciel servicevejvisning vist på pilvejvisere. Da der er flere
end fire mål, samles servicetavlerne på én fælles vejviser. Her er vist muligheden for at
vise servicetavlerne på to vejvisere, da der ikke på hellen er plads til én lang tavle, der
indeholder alle servicetavlerne.
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4 UDFORMNING OG OPSÆTNING AF SERVICEVEJVISNING
Servicevejvisning opsættes med servicetavler som beskrevet i kapitel 1 Generelt om servicevejvisning, kapitel 2 Trafikalt begrundet servicevejvisning og kapitel 3 Kommerciel servicevejvisning.
Servicetavler udformes og opsættes efter de samme bestemmelser som anden vejvisning og må
kun udføres som angivet i bekendtgørelse om vejafmærkning og bekendtgørelse om anvendelse af
vejafmærkning.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, § 1, stk. 3:
Stk. 3. Der må ved offentlige veje kun anvendes afmærkning, der er vist eller omtalt i bekendtgørelse om vejafmærkning, eller som er godkendt af Vejdirektoratet, jf. dog stk. 4. Vej- og gadenavneskilte, husnumre og lignende betragtes i denne forbindelse ikke som vejafmærkning.
Stk. 4. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan godkende, at Vejdirektoratet anvender afmærkning, der ikke er vist eller omtalt i bekendtgørelse om vejafmærkning.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 41, stk. 1:
Servicetavler til terminalmål eller kommercielle servicemål fx attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål, offentlige og private virksomheder og lignende er rektangulære med blå
rand og hvidt midterfelt med sort symbol. Tavle M 21 har dog rødt symbol. Tavlerne M 52,2, M
53 og M 54 har hvide symboler på brun bund. Flere servicetavler kan samles på F 13 Pilvejviser eller F 18 Tabelvejviser.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om vejafmærkning § 29, stk. 4:
Stk. 4. Vejvisere til terminalmål eller kommercielle attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål, virksomheder og lignende har hvid bund, blå tekst og blå ramme.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
De enkelte servicetavler er vist i kapitel 10 og i tegningsbilaget til håndbog om Tavletyper for vejvisning på almindelige veje, der også viser tavlernes dimensioner. Med hensyn til versalhøjde henvises
til håndbog: Generelt om vejvisning på almindelige veje.
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 266:
Vejvisningsmål skal prioriteres først med trafikalt begrundet mål og dernæst kommercielle mål.
Målene skal prioriteres i følgende rækkefølge; geografisk vejvisning, servicevejvisning til terminalmål og dernæst kommerciel servicevejvisning.
Stk. 2. Der skal være kontinuitet i vejvisningen. Det betyder, at vejvisningsmål, der en gang er vist
på en tavle, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er nået,
dog jf. § 347.
Stk. 3. Vejvisningen i et kryds skal være entydig. Der må således ikke i et kryds vejvises til samme
mål ad to retninger, medmindre det af vejvisningen fremgår, at de to vejvisninger henvender sig til
forskellige trafikanter.
Stk. 4. Hvis der er servicesymboler på tavler, skal symbolernes bevægelsesretning være i overensstemmelse med den vejviste retning, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. Ved ligeudvejvisning orienteres symbolet dog mod venstre. M 12 Lufthavn orienteres opad.
Stk. 6. Er der indsat mere end ét servicesymbol på en tavle, skal de anvendte symboler have samme
højde.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Den prioriterede rækkefølge i forbindelse med opsætning af vejvisning skal sikre, at der vejvises til
de vigtigste mål først.

Figur 4.1. Opsætningshierarki for vejvisning jf. bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
§ 266, stk. 1.
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Figur 4.2. Entydig og kontinuert vejvisning jf. bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
§ 266, stk. 2 og 3.

Figur 4.3. Symboler peger i samme retning som pilen og er lige store jf. bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 266, stk. 4-6.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 270:
Til retroreflekterende tavler anvendes materialetype 3, jf. bilag 1, til bund, ramme og hvid tekst,
mens der til rød, blå og sort skrift eller symboler anvendes materialetype 2.
Stk. 2. Til vejforløb på orienteringstavler anvendes materialetype 2.
Stk. 3. Til ubelyste portaltavler anvendes materialetype 4, jf. bilag 1.
Stk. 4. Til pilvejvisere anvendes materialetype 3, jf. § 281.
Stk. 5. Færdselstavler anbragt i vejvisningstavler udføres med materialetype og farver, som anført i
kapitel 2 i bekendtgørelse om vejafmærkning og kapitel 5 i denne bekendtgørelse.
Stk. 6. Til rutenumre L 41-44 anvendes materialetype 4.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 271:
Vejvisningstavler må ikke placeres i oversigtsarealer, således at de hindrer den frie oversigt.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 272:
Afstanden fra kant af kørebane til nærmeste punkt af tavle eller stander må ikke være under 0,5
meter.
Stk. 2. Afstanden fra kanten af cykel- og fællessti til nærmeste punkt af tavle eller stander må ikke
være under 0,3 m. Denne afstand kan reduceres, såfremt der er vejudstyr tættere på kanten, og
tavlestanderen ikke kan placeres mere hensigtsmæssigt, fx i bagkant af fortov.
Stk. 3. Vejvisningstavler, bortset fra pilvejvisere, jf. § 278, skal opsættes mindst 1,0 m over kørebaneniveau. Over cykelsti skal højden til tavleunderkant være mindst 2,3 m og over gangsti mindst 2,2
m.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 278:
Hvor pilvejvisere kan genere oversigt i kryds, må højde til overkant på pilvejviser, inklusive galge,
ikke overstige 0,9 m fra overfladen af kørebanen.
Stk. 2. Pilvejvisere over hinanden skal vise i samme retning og være lige lange.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 269:
På almindelige veje er de anvendte skriftstørrelser (versalhøjder) følgende:
1) 101 mm.
2) 120 mm.
3) 143 mm.
4) 170 mm.
5) 202 mm.
6) 240 mm.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 275, stk. 1:
Afstand til vejvisningsmål angives i hele km uden kilometerbenævnelse, jf. dog stk. 2.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Se også håndbog: Generelt om vejvisning på almindelige veje.
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Særlige regler for servicevejvisning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 349:
Servicevejvisning til kommercielle servicemål kan ske med servicetavle suppleret med tekst med
virksomhedsnavn, dog jf. §§ 346. 347 og 351.
Stk. 2. Der må ikke anvendes andre symboler end dem, der er godkendt af Vejdirektoratet til servicetavler til kommercielle servicemål.
Stk. 3. Der må ikke anvendes virksomhedslogo.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Symboler til brug for kommerciel servicevejvisning er nærmere beskrevet i kapitel 3.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 350:
Servicetavler udføres med materialetype 3, dog jf. stk. 2 og 3.
Stk. 2. Hvor servicetavler anvendes på portaltavler, anvendes materialetype 4.
Stk. 3. Sorte symboler udføres med materialetype 2.
Stk. 4. På tavler med blå eller grøn bund skal servicetavlerne udføres uden blå rand, og det hvide
midterfelt inklusive symbol udføres i normalstørrelsen.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 356:
Der skal være kontinuitet i vejvisningen ved brug af servicetavler. Det betyder, at servicetavler, der
en gang er vist, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er
nået, dog jf. stk. 2.
Stk. 2. Når servicetavler er suppleret med tekst, skal denne vises på alle efterfølgende tavler af
denne kategori på ruten, indtil målet er nået, jf. dog §§ 346, 347 og 351.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Der kan opsættes en eller flere tavler for kommerciel servicevejvisning i en given retning, men af
hensyn til den generelle ensartethed i udformningen af den kommercielle servicevejvisning kan det
være nyttigt kun at opsætte én tavle, der indeholder de symboler, der omfatter de mål, der vejvises
til.
Der anvendes kun én tavle for kommerciel servicevejvisning, hvor antallet af geografiske mål, trafikalt begrundede servicemål og kommercielle servicemål er flere end fire i vejkrydset.
Når der på en F 13 Pilvejviser eller F 18 Tabelvejviser er flere forskellige servicetavler og servicemålene ikke er beliggende samme sted, anføres ikke afstand på tavlen.
Udover de symboler, der er angivet i bekendtgørelse om vejafmærkning, udarbejder Vejdirektoratet nye symboler i takt med, at behovet opstår jf. afsnit 3.3.

December 2018

85

ANLÆG OG PLANLÆGNING

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

4.1.1
Servicevejvisning på pilvejviser
Pilvejvisere kan anvendes til både geografisk vejvisning, trafikalt begrundet servicevejvisning og
kommerciel servicevejvisning.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 280:
F 11 må kun anvendes til geografiske mål. Der kan dog indsættes én servicetavle for terminalmål.
Der må kun anvendes én af følgende servicetavler:
1) M 9 Containerhavn,
2) M 11 Færge,
3) M 12 Lufthavn,
4) M 13 Jernbanestation,
5) M 13,1 S-tog,
6) M 13,2 Metro,
7) M 14 Busterminal og
8) M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Til trafikalt begrundet servicevejvisning kan servicetavlen anvendes på både F 11 hvid/rød pilvejviser i forbindelse med geografisk vejvisning og F 13 hvid/blå pilvejviser til servicevejvisning.

Der kan kun anvendes den hvid/blå pilvejviser til kommerciel servicevejvisning.

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 282:
F 13 må anvendes til servicevejvisning til terminalmål, der er trafikalt begrundet, dog jf. § 283.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 283:
F 13 anvendes også til kommercielle servicemål som attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg,
offentlige og private overnatningsmål, virksomheder og lignende.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 277:
På pilvejvisere skal en eventuel servicetavle placeres i roden af vejviseren.
Stk. 2. Er der på pilvejvisere F 11, F 12 og F 14 også et rutenummer, placeres dette dog nærmest
roden.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Der kan på F 13 hvid/blå pilvejviser anføres flere symboler på samme tavle.
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Der kan opsættes flere servicetavler samlet, eller der kan anbringes flere servicesymboler på én
vejviser.

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 287, stk. 3:
Stk. 3. På frakørselsvejvisere må kun anvendes servicetavle M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12
Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Se også afsnit 1.3.
4.1.2
Servicevejvisning på tabelvejviser
Tabelvejvisere kan anvendes til både trafikalt begrundet servicevejvisning og kommerciel servicevejvisning.
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 288:
På tabelvejvisere skal vejvisningsmålene for hver vej placeres på hver sin deltavle. Vejvisning, der
forudsætter kørsel ad motorvej, skal placeres på en særskilt deltavle med grøn bundfarve.
Stk. 2. Deltavlen med vejvisning ligeud skal placeres øverst, og kørselsretningen vises ved en lodret,
opadrettet pil til venstre i tavlen.
Stk. 3. Deltavlen med vejvisning til venstre skal placeres derunder, og svingningen vises ved en
vandret pil til venstre i tavlen.
Stk. 4. Deltavlen med vejvisning til højre skal placeres nederst, og svingningen vises ved en vandret
pil til højre i tavlen.
Stk. 5. Øvrige deltavler samt deltavler med midlertidig vejvisning anbringes sammen med anden
vejvisning i samme retning.
Stk. 6. Inden for hver vejvisningsretning opsættes eventuel vejvisning til motorveje øverst, dernæst
følger anden geografisk vejvisning og derefter servicevejvisning. Henvisende punkteret ramme skal
opsættes under fuldt optrukken ramme.
Stk. 7. På tabelvejvisere kan servicetavle for terminalmål anvendes, dog kan M 15 Transportcenter
suppleres med teksten »Transportcenter«.
Stk. 8. På tabelvejvisere kan servicetavle for kommercielle mål anvendes med eller uden tekst, dog
jf. § 347.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Som på pilvejvisere kan den kommercielle servicevejvisning vises med symbol alene eller med symbol suppleret med tekst.
4.1.3
Servicevejvisning på orienteringstavle
Kun trafikalt begrundet servicevejvisning samt M 21 Førstehjælp må vises på orienteringstavler.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 293:
Servicevejvisning må ikke anvendes på orienteringstavler, bortset fra vejvisning til terminalmål med
M 9 Containerhavn, M 11 Færge, M 12 Lufthavn, M 13 Jernbanestation, M 13,1 S-tog, M 13,2 Metro, M 14 Busterminal og M 15 Transportcenter. Servicetavle M 21 Førstehjælp kan anvendes på
orienteringstavle.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
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Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 295, pkt. 12-14:
På portalorienteringstavler må kun anvendes:
12) M 9,
13) M 11-M 15 og
14) M 21.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017

På G 11 Portalorienteringstavle må M 15 Transportcenter ikke suppleres med teksten ”Transportcenter”.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 299, stk. 6-7:
Stk. 6. Servicetavle for terminalmål kan anvendes. M 15 Transportcenter suppleres med teksten
»Transportcenter«.
Stk. 7. Servicetavle M 21 Førstehjælp kan anvendes.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017

På G 14 Diagramorienteringstavle kan M 15 Transportcenter suppleres med teksten ”Transportcenter”.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 301, stk. 2:
Stk. 2. På G 18 må der ikke anvendes servicetavler, bortset fra servicetavler for terminalmål M 9, M
11, M 12, M 13, M 13,1, M 13,2, M 14 og M 15. Servicetavlerne må ikke suppleres med tekst.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
4.1.4
Forvarsling af servicevejvisning
De servicetavler, der kan opsættes som selvstændige tavler, kan forvarsles, hvis der er særligt behov for det, fx hvis det er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. Følgende servicetavler kan opsættes som selvstændige tavler:

M 17
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M 34
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Forvarsling med afstandsangivelse af et vejvisningsmål sker ved, at der på en undertavle til servicetavlen angives afstand til målet som et multiplum af 50 m.
Ved forvarsling anvendes ikke retningspil eller anden angivelse af, om vejvisningsmålet ligger i venstre eller højre vejside. Forvarsling med afstandsangivelse alene sker på den vej, hvor målet er placeret.
Når servicemålet er beliggende på en sidevej, forvarsles med brug af U 6 knækket pil under servicetavlen.

U 6,2

U 6,4

Er afstanden til sidevejen mindre end 250 m (inden for tættere bebyggelse 100 m), angives normalt
ikke afstand. Normalt forvarsles i 50-100 meters afstand. I andre tilfælde angives afstand under den
knækkede pil.
Benyttes servicetavlen som vejviser ved en sidevej, anvendes der vandret pil under tavlen.

U 6,1

U 6,3

Figur 4.4. Eksempel på brug af piltavler i forbindelse med servicevejvisning.
I rundkørsler kan det være nødvendigt at forvarsle vejvisningen, da vejvisning til venstre i rundkørsler ikke bør ske ved dobbeltsidede tavler ved de enkelte tilfarter eller ved knækket venstrepil, da
dette kan lokke trafikanter til at køre venstre om i rundkørslen.
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Forvarslingen udføres med M-tavle med undertavle U 6,8, som viser et skematisk billede af rundkørslen.

U 6,8
Forvarslingen opsættes mindre end 100 m fra rundkørslen og må ikke kunne tage opmærksomheden fra vigepligtssituationen.

Figur 4.5. Eksempel på brug af piltavle i forbindelse med servicevejvisning i rundkørsel.
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Eksempler på opsætning af servicevejvisning

Figur 4.6. Eksempler på fire vejvisningsmål i kryds. På de to øverste eksempler kan der anvendes
symbol og tekst på den kommercielle servicevejvisning, da det samlede antal mål ikke
overstiger fire. På det nederste eksempel er den kommercielle servicevejvisning samlet på
én tavle i hver retning, da det samlede antal vejvisningsmål overstiger fire.
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Figur 4.7. Eksempel på vejvisning i rundkørsel, hvor der vejvises med højst fire vejvisere i hver retning.

Figur 4.8. Eksempel på vejvisning med tabelvejviser.
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5 KLAGE
Det er muligt at klage over vejmyndighedens afgørelse i forbindelse med sager om servicevejvisning.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 344:
Kommunalbestyrelsers afgørelser vedrørende servicevejvisning på almindelige veje kan påklages til
Vejdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. lov om offentlige veje § 132, stk. 1, og lov om
private fællesveje § 87, stk. 2, samt bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser § 6,
stk. 1, nr. 1 og 2.
Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. § 132, stk. 3, i
lov om offentlige veje, og § 87, stk. 4, i lov om private fællesveje.
Stk. 3. Afgørelser truffet af Vejdirektoratet efter stk. 1, kan ikke indbringes for transport-, bygningsog boligministeren, jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Der kan kun klages over retlige forhold, dvs. forhold, der vedrører sagsbehandlingen. Der kan ikke
klages over vejmyndighedens konkrete skøn og vurderinger.
Det anbefales, at der gives følgende klagevejledning i forbindelse med afgørelser om servicevejvisning, når ansøger ikke får fuldt ud medhold i sit ønske:
Denne afgørelse kan i medfør af § 344, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1633 af 20. december 2017
om anvendelse af vejafmærkning, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til:
Vejdirektoratet - vd@vd.dk
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelsens § 344, stk. 2.
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 345:
Vejdirektoratets afgørelser som vejmyndighed vedrørende forhold, der er omfattet af dette kapitel,
kan påklages til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende.
Kilde: BEK nr. 1633 af 20. december 2017
Der kan kun klages over retlige forhold, dvs. forhold, der vedrører sagsbehandlingen. Der kan ikke
klages over vejmyndighedens konkrete skøn og vurderinger.
Det anbefales, at der gives følgende klagevejledning i forbindelse med afgørelser om servicevejvisning, når ansøger ikke får fuldt ud medhold i sit ønske:
Denne afgørelse kan i medfør af § 345, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1633 af 20. december 2017
om anvendelse af vejafmærkning, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til:
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet - trm@trm.dk
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelsens § 345, stk. 2.
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6 INFORMATIONSTAVLER
Informationstavler er vejkort over et større eller mindre område, som opsættes på parkeringspladser, rastepladser eller lignende steder. Kortet indeholder informationer om veje, lokaliteter, servicefaciliteter, skove og lignende. Det kan også indeholde informationer om fx trafikrestriktioner og
ruter for særlige køretøjer. Ved siden af vejkortet vises en fortegnelse over vejvisningsmålene.
Der kan af den pågældende vejmyndighed gives adgang til trafikinformation på informationstavlerne fx ved angivelse af en internetadresse eller en QR kode for direkte adgang til en hjemmeside
med aktuel trafikinformation. Det er også muligt at give aktuelle informationer om trafikken e.l.
direkte på informationstavlen, hvis der integreres en elektronisk tavle i denne.
Tavlerne kan indeholde oplysninger om seværdigheder og servicefunktioner af almen betydning for
trafikanterne. Tavlerne kan også i særlige tilfælde indeholde mere specifikke oplysninger fx om
virksomheders beliggenhed i et større industriområde.
Fordelen ved informationstavler er, at der kan gives næsten ubegrænset information til trafikanter,
der holder stille. Derfor bør der anvendes informationstavler, når trafikanterne kommer til større
samlede områder, som fx byer eller industriområder.
Der er forskellige typer af informationstavler:
• Landinformationstavler
• Byinformationstavler
• Områdeinformationstavler
Det er vejmyndigheden, der opstiller informationstavler, og tavlerne bør opstilles hensigtsmæssigt i
forhold til trafikanternes behov for information, fx umiddelbart inden de ankommer til en by, eller
ved en central plads i byen. Der kan informeres om informationstavlens tilstedeværelse ved at opsætte M 61 Information som undertavle til enten E 33 Parkering eller M 34 Rasteplads.
Informationstavlerne bør opstilles, så de ikke opfordrer trafikanterne til at holde på kørebanen,
mens de studerer dem. Informationstavler bør samtidig placeres under hensyntagen til kørestolsbrugere.
Tavlerne skal være lette at forstå for trafikanterne med enkel information, opadpegende nordpil og
en tydelig markering af, hvor trafikanten befinder sig. Samtidig skal det sikres, at informationen
ikke er i modstrid med opstillet vejvisning. På informationstavler forsynes rutenummererede veje
med rutenumre, og der anvendes kun godkendte servicetavler (symboler).
Kort og fortegnelse bør ikke indeholde reklamer, men navngivne større virksomheders placering
kan vises. Tekst på informationstavler placeres ved siden af eller under kortet. Telefonnumre på fx
overnatningsmål kan også angives.
Betydende seværdigheder, UNESCO verdensarvsmonument, overnatningssteder m.m., der medtages på kortet, bør angives med et nummer i forbindelse med det til vejvisningsmålet godkendte
symbol. På den fortegnelse, der er anbragt ved siden af kortet, gengives det samme nummer med
angivelse af vejvisningsmålets navn.
Restauranter nummereres dog ikke og angives ikke i fortegnelsen. Cafeterier vises ikke.
Tekst bør udføres med versaler (store bogstaver) og minuskler (små bogstaver).
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Landsinformationstavler

Landinformationstavler omfatter et kort og en fortegnelse over vejvisningsmål for et større landområde. Tavlerne opstilles på større parkerings- og rastepladser med passende mellemrum.
Egnede pladser for opstilling af informationstavlerne kan fx være raste- og parkeringspladser i nærheden af krydsninger mellem større veje i åbent land, ved indkørsel til byer og i nærheden af færgeoverfarter.
6.1.1
Udformning af landinformationstavle
Landinformationstavler bør normalt omfatte et område på ca. 50 x 50 km, men områdets størrelse
må afhænge af den pågældende egns særlige forhold.
Tavlen udformes med et kort og en fortegnelse over vejvisningsmålene. Kortet skal være overskueligt for trafikanterne og have et passende detaljeringsniveau. Det anbefales at anvende et kort på 1
x 1 m med et målestoksforhold på 1:50.000.
På tavlen angives målestok for kortet samt nordpil. Tavlen forsynes endvidere med symbolet M 61
Information i passende størrelse.
6.1.2
Indhold på landinformationstavle
Kortet bør indeholde informationer om veje, lokaliteter, skove, vandområder og lignende i et sådant omfang, at trafikanter kan orientere sig efter det for at nå frem til de på kortet angivne seværdigheder og servicefunktioner.
Det anbefales, at kortet udformes med de farver og signaturer, der anvendes på Geodatastyrelsens
færdselskort i 1:200.000.
Landskabeligt værdifulde veje bør angives med grøn linje langs vejsignaturerne. Margueritruten angives dog med brun linje.
Mindre byer kan på informationstavlerne enten være angivet med cirkel eller med områdesignatur
med skravering. Større byer kan angives med tyndere skravering for det totale byområde og tættere skravering for det centrale byområde.
Hvis der på en landinformationstavle er byer, der er omfattet af byinformationstavler, angives området, der dækkes af byinformationstavlen, med en rød ramme.
På landinformationstavler angives ikke informationer vedrørende de områder, der dækkes af byinformationstavler. Det kan dog være hensigtsmæssigt, at angive placering af turistinformationskontor i byområdet samt placering af byinformationstavler og eventuelle industriinformationstavler.
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Figur 6.1. Eksempel på kort på landinformationstavle fra Sønderjylland.
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Figur 6.2. Eksempel på information og signaturforklaring på landinformationstavle fra Sønderjylland.
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Byinformationstavler

Byinformationstavler omfatter et kort og en fortegnelse over vejvisningsmål for et byområde. De
opstilles på større parkerings- og rastepladser med passende mellemrum.
Egnede pladser for opstilling af byinformationstavler kan fx være større rastepladser ved indfaldsvejene til byer, raste- og parkeringspladser i nærheden af krydsninger mellem større veje, ved parkeringspladser i eller ved bymidten, eller ved gågader og centrale pladser i byer.
Hvis byinformationstavler placeres samme sted som landinformationstavler, bør der være overensstemmelse mellem størrelse af kortene, opsætningshøjde, farvevalg m.m.
6.2.1
Udformning af byinformationstavle
Målforholdet for byinformationstavler bør afpasses efter byområdets størrelse, men det anbefales
at anvende et målestoksforhold på 1:5.000. Det sikrer, at gadenavne kan læses på kortet.
I overskriften over kortet bør bynavnet angives og M 61 Information placeres i det ene hjørne. Der
kan suppleres med byvåbnet i overskriften.
Omkring kortets yderkant bør der etableres et nummersystem, der kan henvises til fra gadefortegnelsen og fortegnelsen over vejvisningsmål. Fx kan der på x-aksen (vandret) være tal og på y-aksen
(lodret) et bogstav pr. 0,5 km.
I teksten på byinformationstavlen bør der være en alfabetisk gadefortegnelse med en henvisning til
det område på kortet, hvor gaden/vejen er, fx B2. Desuden bør der være en alfabetisk liste over
vejvisningsmål. Vejvisningsmål kan også angives som en henvisning fra kortet.
6.2.2
Indhold på byinformationstavle
På tavlen bør gaderne eller mindst de vigtigste gader være angivet med navn. Gennemfartsveje og
rutenummererede veje bør være fremhævet.
Foruden de på landinformationstavlen forekommende vejvisningsmål bør der på byinformationstavlen også angives parkeringshuse, parkeringspladser, turistbureauer, teatre, etc.
På kortet bør ligeledes angives:
•
•
•
•
•

Ensrettede veje
Lukkede veje
Kørselsrestriktioner (fx højde-, længde- og vægtbegrænsninger samt lastbilforbud)
Nationale, regionale og lokale cykelruter
Gågader
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Figur 6.3. Eksempel på byinformationstavle fra Viborg.
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Områdeinformationstavler

I visse tilfælde kan det være en fordel at opsætte informationstavler for andre områder af særlig
karakter fx industriområder, men også sommerhusområder og lignende.
Områdeinformationstavler bør udformes som et enkelt stiliseret oversigtskort. Gadenavne og husnumre bør angives på kortet. Lukkede veje bør også angives på kortet.
Områdeinformationstavler opsættes, så trafikanterne får informationerne, lige når de er kommet
ind i området. Placeringen skal dog tage hensyn til, at trafikanter, der standser og studerer tavlen,
ikke generer den øvrige trafik.
Særligt i industriområder skal det sikres, at der er mulighed for, at en lastbil med anhænger kan
holde på en vigeplads, hvor køretøjet er fri af krydsområdet og ikke generer oversigten.
Ved industriinformationstavler bør servicetavlen M 57 Industriområde medtages i det ene hjørne
evt. sammen med områdets navn. Der bør være en alfabetisk fortegnelse med angivelse af virksomhedsnavne anbragt ved siden af kortet. Fortegnelsen kan for eksempel opdeles med gadenavne
som en hovedoverskrift og herunder husnumre efterfulgt af virksomhedens navn. Der bør ikke anvendes firmalogoer på industriinformationstavler.
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7 MARGUERITRUTEN
Margueritruten er en turistrute for motorkørende, der forløber gennem Danmark. Ruteforløbet
fastlægges i samarbejde mellem Naturstyrelsen og de berørte vejmyndigheder.

Bekendtgørelse om vejafmærkning §40, L 50 Ruteidentifikation for turistruten, Margueritruten:
Tavlen har brun bund og hvid/gult blomstersymbol.
Kilde: BEK nr. 1632 af 20. december 2017
Det er vejmyndighederne, der har ansvaret for at opsætte og vedligeholde vejvisningen. Ruteforløbet justeres løbende. Et opdateret kort kan findes på www.udinaturen.dk.

7.1

Marguerittavlens anvendelse

L 50 bør anvendes, hvor Margueritruten skifter retning ved vejkryds, og kan anvendes som bekræftelsestavle på strækninger.
Tavlen skal anvendes som selvstændig tavle.

7.2

Marguerittavlens information og udformning

Tavle L 50 udføres kvadratisk med sidelængde på 30 cm. Undertavler har samme bredde som hovedtavlen.
Anvendes tavlen som forvarsling, suppleres den med undertavle med brun bund og med knækket
hvid pil til højre eller venstre.

UL 50,2

UL 50,4

Anvendes tavlen fx i overliggeren i et T-kryds, kan anvendes vandret pil til højre eller venstre.

UL 50,1

UL 50,3

Hvor der er behov for at vejvise til venstre i en rundkørsel, kan undertavle UL 50,6 med rundkørselssymbol anvendes.
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UL 50,6
Undertavlerne UL 50,2, UL 50,4 og UL 50,6 er kvadratiske.
Undertavlerne UL 50,2 og UL 50,4 kan undtagelsesvis forsynes med afstandsangivelse, hvis der er
risiko for, at trafikanten vil dreje for tidligt. Afstandsangivelsen anføres under forvarslingspilen og
angives som hele multiplum af 50 m.
L 50 udføres med materialetype 3.

7.3

Marguerittavlens placering

Når ruten forløber over en længere lige strækning, kan tavlen anvendes som bekræftelsestavle
med en ækvidistance svarende til ca. 20 minutters kørsel (20-25 km).
Tavlen anvendes som forvarsling før retningsændring og placeres normalt ca. 100 m før retningsændringen. I byområder kan tavlen placeres efter forholdene, således det i tilstrækkelig tid før retningsændringen er klart, hvor denne skal ske.
Tavlen placeres i vejens højre side. Det er vigtigt, at trafikanterne ved, hvor de skal se efter tavlen.
Derfor bør fravigelse fra placering i højre side kun ske, hvor den alternative placering ligger inde for
bilistens naturlige synsfelt.
Tavlen bør normalt placeres med en afstand på 1 m fra kørebanens belægningskant til tavlens nærmeste punkt. I byområder kan tavlen dog placeres indtil 0,5 m fra kørebanens belægningskant.
Afstand fra cykelstikant til vejviserens nærmeste punkt skal være mindst 0,3 m, jf. håndbog: Generelt om vejvisning på almindelige veje.
Tavlen bør placeres således, at afstanden fra belægningsoverfladen til underkant af tavle er mindst
0,5 m og til overkant af tavle er højst 1,5 m. Tavlen må ikke placeres i oversigtsareal sådan, at den
kan hindre den frie oversigt, jf. vejreglerne for vejkryds i vejregelserierne for Trafikarealer i landområder og Trafikarealer, by.
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8 FRILUFTSREKLAMER MV. I DET ÅBNE LAND
Friluftsreklamer mv. i det åbne land opsættes i henhold til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land), der træder i kraft 1. juli 2018 (LOV nr.
466 af 14/05/2018) og bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og
propagandaøjemed i det åbne land, der træder i kraft 1. juli 2018.
Loven kan findes her:
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse
Bekendtgørelsen vil kunne findes på www.retsinformation.dk efter 1. juli 2018.
I loven fastsættes regler for opsætning af friluftsreklame mv. i det åbne land. De nærmere regler
herunder om størrelse, udformning og placering, fremgår af bekendtgørelse om opsætning af skilte
og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.
Bl.a. beskrives reglerne for, hvilke muligheder der er for reklameskiltning, når det handler om:
•
•
•
•
•

104

En kro eller en butik, der ønsker at reklamere
Hvilken skiltning, der må bruges ved salg af erhvervsgrunde og erhvervsudvikling
Skilte om sæsonbetinget salg af frisk frugt, grønt, blomster og juletræer
Lejlighedsskiltning, dvs. kortvarig reklame i det åbne land, for forskellige arrangementer som fx
loppemarkeder, byfester og ”åben-gård” arrangementer
Virksomhedsreklamer
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9 ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR SERVICEVEJVISNING
9.1

For almindelige veje uden for tættere bebygget område.
Fjerneste punkt hvorfra der kan vejvises
Servicemål beliggende uden for
tættere bebygget område

Trafikalt begrundet servicevejvisning
Terminalmål

Nærmeste rutenummererede vej

Nærmeste
større vej

Ved
indkørslen

Containerhavn, færge1) og lufthavn2)
Jernbanestation, S-tog, metro og busterminal2)
Transportcenter2)

Kommerciel servicevejvisning
Offentlige og private virksomheder
Offentlig virksomhed og institution3)
Privat virksomhed

Overnatningsmål

Fritids- og turistmål
Badested
Kirke
Golfbane
Fiskesø
Udsigtstårn ved større naturområder
Lokal seværdighed4)
National seværdighed og UNESCO verdensarvsmonument4)
Nationalpark2)4)

Andre mål

Posthus/postbutik
Telefon
Værksted og tankanlæg5)
Rasteplads
Spisested
Toilet/tømningsplads
Informationstavle
Indendørs turistinformation
1)
2)
3)
4)
5)

Vedr. færge, se også bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368 stk. 3 og 4.
Eller som anført i Fjern- og nærmålskataloget.
Til døgnåbne skadestuer kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej eller fra rampekryds, hvis der er
vejvist på motorvej.
Når seværdigheden/attraktionen er udpeget i ordningen med brune turistoplysningstavler, kan der vejvises fra rampekrydset.
Afstand maks. 1 km.

Nærmeste rutenummererede vej og nærmeste større vej kan findes på Geodatastyrelsens kort i
målestok 1:200.000.
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For almindelige veje inden for tættere bebygget område
Fjerneste punkt hvorfra der kan vejvises
Servicemål beliggende inden for
tættere bebygget område

Trafikalt begrundet servicevejvisning
Terminalmål

Nærmeste rutenummererede vej

Nærmeste
større vej

Ved
Indkørslen

Containerhavn, færge1) og lufthavn2)
Jernbanestation, S-tog, metro og busterminal2)7)
Transportcenter2)

Kommerciel servicevejvisning
Offentlige og private virksomheder
Offentlig virksomhed og institution3)
Privat virksomhed

Overnatningsmål

(I byer med mere end 10.000 indbygger bør der normalt ikke vejvises til overnatningsmål)

Fritids- og turistmål
Badested4)
Golfbane
Fiskesø
Kirke

Udsigtstårn ved større naturområder
Lokal seværdighed5)
National seværdighed og UNESCO verdensarvsmonument5)
Nationalpark2)5)

Andre mål

Posthus/postbutik
Telefon
Værksted og tankanlæg6)
Rasteplads
Spisested
Toilet/tømningsplads
Informationstavle
Indendørs turistinformation
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Vedr. færge, se også bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 368.
Eller som anført i Fjern- og nærmålskataloget.
Til døgnåbne skadestuer kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej eller fra rampekryds, hvis der er
vejvist på motorvej.
Til indendørs badested kun ved indkørslen.
Når seværdigheden/attraktionen er udpeget i ordningen med brune turistoplysningstavler, kan der vejvises fra rampekrydset.
For værksted kun i områder, hvor værkstedet er vanskeligt at observere fra den vej, tavlen opsættes ved.
For tankanlæg kan der kun vejvises, hvis tankanlægget ikke er umiddelbart synligt fra den vej, tavlen opsættes ved.
Til S-tog, metro og busterminal normalt kun ved nærmeste større vej eller ved indkørslen.

Nærmeste rutenummererede vej og nærmeste større vej kan findes på Geodatastyrelsens kort i
målestok 1:200.000.
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Eksempler på, hvorfra der kan vejvises

Figur 9.1. Vejvisning fra nærmeste rutenummererede vej til fx sportshal.

Figur 9.2. Vejvisning fra nærmeste større vej til fx spisested.

December 2018

107

ANLÆG OG PLANLÆGNING

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

Figur 9.3. Vejvisning fra indkørslen til fx rasteplads.

Figur 9.4. Vejvisning fra primær rutenummereret vej, hvor sekundær rutenummeret vej ender blindt.
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Figur 9.5. Vejvisning til et mål fra to rutenummererede veje uden for tættere bebygget område,
hvor de to veje ligger lige langt eller inden for to km fra målet. Der kan kun vejvises én
gang fra hver af de to rutenummererede veje.
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Figur 9.6. Ved lige lang afstand til to rutenummererede veje eller hvis målet ligger inden for 2 km af
to rutenummererede veje, kan der opsættes kommerciel servicevejvisning fra begge veje.
Eksemplet viser et mål, der ligger midt mellem de to rutenummererede veje.

Figur 9.7. Ved lige lang afstand til to rutenummererede veje eller hvis målet ligger inden for 2 km af
to rutenummererede veje, kan der opsættes kommerciel servicevejvisning fra begge veje.
Eksemplet viser et mål, der ligger tættere på den ene af de to rutenummererede veje.
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Figur 9.8. Ved lige lang afstand til flere rutenummererede veje eller hvis målet ligger inden for 2 km
af to rutenummererede veje, kan der opsættes kommerciel servicevejvisning fra to veje.
Eksemplet viser kommerciel servicevejvisning enten fra vej YY og vej XX eller fra vej YY og
vej ZZ.
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10 TAVLEOVERSIGT
10.1 Servicevejvisning til trafikalt begrundet terminalmål
Servicetavle
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Nummer og navn
M 9 Containerhavn

Bemærkning
Tavlen angiver containerhavne med mulighed for, at der kan blive lastet eller losset for container.

M 11 Færge

Tavlen angiver overfartssted med færge,
der medtager motorkøretøjer.

M 12 Lufthavn

Tavlen angiver lufthavn eller flyveplads,
der må beflyves af taxifly.

M 13 Jernbanestation

Tavlen angiver jernbanestation.

M 13,1 S-tog

Tavlen angiver station, hvorfra der afgår
S-tog.

M 13,2 Metro

Tavlen angiver station, hvorfra der afgår
metro.

M 13,3 Letbane

Tavlen angiver station, hvorfra der udgår
letbane i fast rutetrafik.

M 14 Busterminal

Tavlen angiver terminal, hvorfra der udgår busser i fast rutetrafik.

M 15 Transportcenter

Tavlen angiver center med plads til omlæsning.
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10.2 Servicevejvisning til kommercielle servicemål, offentlige og private institutioner og
virksomheder
10.2.1

Almene institutioner og anlæg (fx hospitaler, skoler, sports- og idrætsanlæg og lign.)

Servicetavle

Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.

Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.

Nummer og navn
M 16 Parker og rejs

Bemærkning

M 21 Førstehjælp

Tavlen angiver døgnåbne skadestuer og
må kun bruges til det, jf. internationale
krav til brug af røde kors symbolet.

Skole, videregående uddannelser og lign.

Fx folkeskole, privatskole, aftenskole,
højskole, ungdomsskole, naturskole,
musikskole, friskole, gymnasium, teknisk
skole, handelsskole, universitet.
Fx vuggestue, børnehave, dagpleje,
skovbørnehave, fritidshjem.
Tavlen skal bruges til alle former for
sport- og idræt, fitness og lign.

Vuggestue og børnehave og
lign.
M 118 Sports- og idrætsanlæg
og lign.

Fx sportsaktiviteter som atletik, boldspil,
cykling, dans, fitness, gymnastik, kampsport, luftsport, motorsport, multisport
(fx triatlon), vandsport, vintersport,
sport med dyr (fx travløb).

Symbol ikke udviklet.

Plejehjem og lign.

Tavlen skal også bruges i forbindelse
med fx sportsarena, stadion, sportshal,
atletikstadion, skydebane, travbane,
motocrossbane, fitnesscenter.
Fx plejehjem, ældrecenter, dagcenter.

Kontakt Vejdirektoratet.

10.2.2

Kulturelle institutioner (kulturhuse, forsamlingshuse, teatre og lign.)

Servicetavle
Symbol ikke udviklet.

Nummer og navn
Kulturhus og lign.

Kontakt Vejdirektoratet.

10.2.3

Bemærkning
Fx kulturcenter, forsamlingshus, medborgerhus, udstillinger, koncertsal, musikhus, messecenter.

Offentlige kontorer og servicefunktioner

Servicetavle
Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.
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Nummer og navn
Offentlige kontorer og lign.

Bemærkning
Fx borgerservice, jobcenter, politi, retsvæsen, SKAT, rådhus, regionshus.
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Industriområder

Servicetavle

Nummer og navn
M 57 Industriområde og lign.

M 120 Erhvervsområde og
lign.

Bemærkning
Fx industriområde, industripark, område med flere fabrikker og lign.
Til erhvervsområder anvendes den
kommercielle servicetavle M 120 Erhvervsområde og lign.
Tavlen kan anvendes enten for et erhvervsområde eller for erhvervsvirksomhed(er). Et erhvervsområde kan bestå af forskellige typer af erhvervsvirksomheder eller flere af samme type erhvervsvirksomhed.
I et erhvervsområde kan ligge enkelte
industrivirksomheder, men når hovedvægten er erhvervsvirksomheder bruges M 120 Erhvervsområde og lign.
Erhvervsvirksomheder kan fx være: Engroshandel, værksteder, transport og
godshåndtering herunder oplagring, udlejning og leasing, vaskerier og renserier, bygge- og anlægsvirksomheder,
tømrer, kontorvirksomhed, juridisk bistand, bogføring og revision, forlag,
virksomhedsrådgivning, arkitekt- og ingeniørvirksomhed, reklame og markedsanalyse, designarbejde som fx industriel design, kommunikations- og
grafiskdesign, indretningsarkitekter,
landbrugskonsulenter.
Der udvikles ikke individuelle symboler
for kommercielle servicetavler til erhvervsvirksomheder. Alle erhvervsvirksomheder skal bruge M 120.
Servicetavlen kan suppleres fx med erhvervsområdets navn eller erhvervsvirksomhedens navn, dog jf. § 347.
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Offentlige og private virksomheder

Servicetavle

Nummer og navn
M 10 Færge for cyklende og
gående

Bemærkning

M 101 Dagligvareforretning og
lign.

Fx købmand og supermarked.

Kontakt Vejdirektoratet.

Storcenter, handelsgade med
butikker, gågade med butikker
og lign.

Symbol ikke udviklet.

Bager og lign.

Hvis en dagligvareforretning og lign. ligger i et storcenter, anvendes servicetavlen for Storcenter, handelsgade med butikker, gågade med butikker og lign.
Fx storcenter med dagligvareforretninger og øvrig detailhandel, butikstorv, gågader og handelsgader hvor der er dagligvareforretninger og øvrig detailhandel.
Fx bager, konditor.

Slagter og lign.

Fx slagter.

Frisør og lign.

Fx herrefrisør, damefrisør.

Blomsterbutik og lign.
El-forretning og lign.

Fx blomsterbutik, blomsterhandler,
blomsterdekoratør, blomsterbinder.
Fx el-forretning, installatørforretning.

Boghandel og lign.

Fx boghandel, antikvariat.

Ejendomsmægler og lign.

Tavlen skal bruges til salg/udlejning af
alle typer ejendomme.
Fx café og kaffebar.

Symbol ikke udviklet.

Kontakt Vejdirektoratet.
Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.
Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.
Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.
Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.
Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.
Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.
Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.

Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.
Symbol ikke udviklet.

Café og lign.
Gårdbutik og lign.

Fx æg, grønsager, økologiske varer,
frugt, kød, saft, honning, marmelade, øl,
vin, fåreskind.

Antik og lign.

Fx møbler, glas, billeder, legetøj, genbrug.
Fx gartneri, frilandsgartneri, planteskole, plantehandel, væksthusgartneri,
orangeri.
Fx salg af maleri, grafik, skulptur, lys, keramik, håndværk.

Gartneri og lign.

Kontakt Vejdirektoratet.
Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.
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10.3 Servicevejvisning til kommercielle servicemål, overnatningsmål
Servicetavle

Nummer og navn
M 30 Primitiv teltplads for
stitrafikanter

Bemærkning

M 31 Campingplads

M 31,1 Campingplads alene
for campingvogne

Tavlen er en godkendt variant af M 31.

M 32 Campingplads for autocampere
M 33 Campinghytter

M 41 Vandrerhjem

M 42 Hotel og lign.

Tavlen må kun bruges til hotel, kro og
motel.

M 102 Værelse til leje og lign.

Fx værelsesudlejning, Bed and Breakfast.

M 117 Shelter og lign.
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10.4 Servicevejvisning til kommercielle servicemål, Fritids- og turistmål
10.4.1

Større rekreative mål (fx fritids- og turistanlæg og lign.)

Servicetavle

Nummer og navn
M 35 Badested

Bemærkning
Fx badestrand, fjordbad, havnebad, søbad.

M 35,1 Indendørs badested

Tavlen er en godkendt variant af M 35.
Fx svømmehal, vandland.

M 36 Golfbane

M 37 Fiskesø (Put and Take)

M 38 Udsigtstårn ved større
naturområder
M 51 Kirke

Fx kirke, vejkirke.

M 52,1 Lokal seværdighed

Alle de tusindvis af lokale seværdigheder, der skiltes til i dag, og nye af den
slags.

M 52,2 National seværdighed
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Fx museer, træskomuseum, traktormuseum, samlinger, lokaliteter af historisk
og kulturel betydning, bevaringsværdige bygninger, gravhøje, oldtidsminder, lokale attraktioner, mindesmærker,
slotte, herregårde, forlystelsesparker,
zoologiske haver og dyreparker, naturparker, naturområder, parker og større
haveanlæg, oplevelsescentre.
Tavlen må kun bruges til alle de godkendte seværdigheder eller attraktioner, hvortil der må vejvises, jf. den officielle liste over nationale seværdigheder. Listen findes på vejregler.dk
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M 53 UNESCO Verdensarvsmonument

Lystbådehavn og lign.

Tavlen må kun bruges til følgende seværdigheder og attraktioner: Christiansfeld, Jelling-monumenterne, Kronborg
Slot, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, Roskilde Domkirke, Stevns Klint og
Vadehavet.
Tavlen må kun bruges til følgende områder: Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Thy, Nationalpark Skjoldungernes Land.
Fx lystbådehavn.

Naturreservat og lign.

Fx naturreservat, vildtreservat.

M 54 Nationalpark

Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.
Symbol ikke udviklet.
Kontakt Vejdirektoratet.

10.5 Servicevejvisning til andre kommercielle servicemål
Servicetavle

Nummer og navn
M 17 Posthus

Bemærkning
Fx posthus, postbutik.

M 22 Telefon

M 23 Værksted

M 24 Tankanlæg

M 24,1 Lademulighed for elkøretøj

Tavlen er en godkendt variant af M 24.

M 24,2 Tankanlæg. Kombination af symbolerne for tankanlæg og lademulighed for elkøretøj
M 34 Rasteplads

Tavlen er en godkendt variant af M 24.

M 43 Restaurant
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M 45 Cafeteria

M 46 WC

M 46,1 WC med invalidesymbol

Tavlen er en godkendt variant af M 46.

M 47 Tømning af kemisk toilet

M 47,1 Tømning af kemisk toilet med bussymbol

Tavlen er en godkendt variant af M 47.

M 61 Information

Fx landinformationstavler, byinformationstavler, områdeinformationstavler.

M 61,1 Information med
tagsymbol. Angiver, at informationen er indendørs.

Tavlen er en godkendt variant af M 61.

Se den aktuelle liste over godkendte servicesymboler på www.vejregler.dk.
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11 FAQ - DE OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OG SVAR
•

Hvad er baggrunden for de nye regler?
Der gives mulighed for at tilgodese erhverv, turisme m.fl. med en kommerciel servicevejvisning, hvor skiltningen med virksomhedsnavn altid skal være vist med en servicetavle med et
bestemt symbol eller, hvor der er mange virksomhedsønsker om vejvisning, med et bestemt
udviklet symbol for kategorien af virksomhedstypen.

•

Hvordan ser den kommercielle servicevejvisning ud?

•

Hvordan ser den trafikalt begrundet servicevejvisning ud?

•

Skal vejvisningsmålene prioriteres, når de placeres ude langs vejen?
Ja. Vejvisningstavlerne skal prioriteres og vises i følgende rækkefølge: Geografisk vejvisning,
servicevejvisning til terminalmål og dernæst kommerciel servicevejvisning.

•

Kan købmanden, slagteren eller bageren i de små landsbyer og i de lidt større byer komme i
betragtning til en kommerciel servicevejvisning?
Ja. Det ligger i ordningen, at formålet netop er at styrke erhverv og turisme i provinsen og på
landet med den kommercielle skiltning.

•

Kan ansøger selv bestemme, hvad der skal stå på vejvisningstavlen?
Både ja og nej. Ansøger kan fx bestemme, at der kan stå ”Bager Gorm”, hvis der er plads til at
vise virksomhedsnavn jf. uddybet svar herunder. Der skal altid vises en servicetavle med symbol for den type og kategori, der er vist, fx servicetavle for bager. Servicetavler skal designes af
Vejdirektoratet, se mere om design af nye symboler herunder.

•

Hvorfor er det lige terminalmål, der er trafikalt begrundet servicevejvisning?
Terminalmål som fx lufthavne er trafikale mål, der ligesom byer er vigtige geografiske knudepunkter. Terminalmål er derfor vigtige mål, der prioriteres før kommercielle servicemål. Den
geografiske vejvisning er dog prioriteret først.
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•

Er alle tidligere trafikalt begrundet servicemål blevet til kommercielle servicemål i de nye
regler?
Nej, men de fleste er blevet til kommercielle servicemål. Det er de, fordi kommercielle servicemål kan findes ud fra den geografiske vejvisning og vejnavneskilte. Det er lettere at nævne
dem, der er tilbage, som trafikalt begrundede servicemål. Det er terminalmål for containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal og transportcenter.

•

Kan der bruges tekst alene til kommerciel servicevejvisning fx ”Købmand Hansen”?
Nej, der skal altid bruges servicetavle med symbol, som kan suppleres med tekst. Tekst må kun
bruges, hvis der i alt ikke er mere end fire vejvisningsmål. Her tæller både de hvid/røde og de
hvid/blå vejvisningstavler med. Hvis der er fem eller flere vejvisningsmål, må der kun anvendes
symboler til den kommercielle servicevejvisning, ligesom symbolerne samles på én fælles vejviser for den enkelte retning.
Dette er af hensyn til trafiksikkerheden. Reglen giver mulighed for, at imødekomme flest mulige ønsker om vejvisning til kommercielle mål, samtidig med at der ikke kommer så mange informationer, at trafikanten ikke vil kunne nå at læse og forholde sig til dem.

Der vælges enten den ene eller den anden løsning.

Der vælges enten den ene eller den anden løsning.
•

Vil der blive designet flere servicetavler med nye symboler til fx private og offentlige virksomheder og institutioner?
Ja, der skal designes en ny servicetavle med symbol, når allerede godkendte servicetavler med
symboler ikke dækker en konkret type af kommercielt servicemål. Der laves dog ikke individuelle symboler til den samme kategori eller type af mål.
Der laves kun servicetavler med symboler, der dækker kategorier af virksomhedstyper, og de
vil gælde for alle den type af både private og offentlige virksomheder. Fx vil sportsaktiviteter
som badminton, håndbold, fodbold, volleyball, tennis, dans, yoga, styrketræning, spinning, ridning, sejlsport m.fl. alle blive betragtet som idræt eller sport. Der vil derfor blive designet en
servicetavle med ét symbol, der dækker alle sports- og idrætsgrene. Sammen med ét nyt design kan fx bruges teksten ”Sports- og idrætsanlæg”, ”Sportshallerne” eller ”Fitness”.
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Hvem kan få udarbejdet nye symboler til servicetavler?
Det er de kommunale vejmyndigheder, der kan bede Vejdirektoratet om at få udviklet et nyt
symbol, når den kommercielle servicevejvisning skal bruges på kommuneveje. Forslag om nye
design på symboler på statsveje behandles på samme måde i Vejdirektoratet.
Det er Vejdirektoratet, der står for designet, og afgør hvordan et nyt symbol skal se ud. Det designes i serien af symboler på samme måde, som dem der allerede er godkendt. Ansøgning om
design af nyt symbol fremsendes af vejmyndigheden til Vejdirektoratet. Nye design af symboler
til servicetavler kan normalt gøres klar inden for 10 arbejdsdage. Vejdirektoratet opkræver betaling ved udvikling og godkendelse af symboler.
Ansøgning sendes pr. mail til Vejdirektoratet. Mailen skal indeholde oplysninger om type og
kategori af det kommercielle servicemål.
Liste over samtlige godkendte kommercielle servicetavler med symboler kan ses her

•

Hvordan finansieres den kommercielle servicevejvisning?
Vejmyndigheden kan opkræve betaling for samtlige omkostninger ved hele ordningen med
kommerciel servicevejvisning. Den mulighed ligger i ordningen, fordi erhverv, turisme og servicemål får bedre mulighed for at reklamere med den kommercielle servicevejvisning.
Det er den enkelte ansøger, der finansierer servicevejvisningen ved egenbetaling.

•

Hvordan finansieres den trafikalt begrundet servicevejvisning til terminalmål, land- og byinformationstavler samt tavler om Margueritruten?
Den enkelte vejmyndighed betaler for opsætning af den slags servicetavler.

•

Hvorfra kan der vejvises uden for tættere bebygget område?
Det fremgår af skemaet i kapitel 9.1, hvor det er vist for de forskellige typer af servicemål.

•

Hvorfra kan der vejvises inden for tættere bebygget område?
Det fremgår af skemaet i kapitel 9.2, hvor det er vist for de forskellige typer af servicemål.

•

Hvor finder man kortmaterialet, der viser de forskellige vejtyper, hvorfra der kan opsættes
vejvisning?
Det fremgår af skemaerne i kapitel 9.1 og 9.2. Se også Geodatastyrelsens kort i målestok
1:200.000.
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Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V
Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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