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Anvisningar om vägvisning 

Infrastrukturavdelningens skyltningsprinciper gäller skyltning inom vägområde, längs de 
allmänna vägar för vilka Ålands landskapsregering är väghållare. 

 
Permanent skyltning 

 
1. Tillstånd krävs för skyltning inom vägområde längs landskapets vägar. Avgift för 

behandling av ansökan om permanent skyltning är 160 €. 
 

2. Alla skyltar som sätts upp inom vägområdet ska följa landskapsförordning (2005:35) 
om vägmärken. Vägområde, vars gränser inte är fastställda genom en 
lantmäteriförrättning, sträcker sig till ett avstånd av en meter från yttre kanten av diket 
eller, om dike inte finns, en meter från vägslänten eller -skärningen. 

 
3. LV17 Adressvägvisare används för att ange riktningen till verk, inrättning, företag 

eller liknande som ofta besöks av allmänheten. Av texten på skylten ska det tydligt 
framgå vilken typ av verksamhet som avses. 

 
Egennamn, företagsnamn eller motsvarande tillåts enbart om namnet används 
tillsammans med ett lokaliseringsmärke för vägvisning. 

 
Exempel: 

 

LV17 Adressvägvisare 
 

4. LV17 Adressvägvisare ska om möjligt kombineras med lokaliseringsmärken för 
vägvisning till serviceanläggningar m.m. Den blå ramen och bården behöver då inte 
tas med. Nedan visas några exempel på lokaliseringsmärken till serviceanläggningar. 

 

5. LV17 Adressvägvisare används endast för närinformation, dvs. skyltplatsen ska vara 
inom verksamhetens närområde. 

 
6. I korsningsområden tillåts högst fyra skyltar, inklusive landskapets egen vägvisning, 

placerade ovanför varandra. 
 

7. Inom tätort tillåts inte skyltning till enskilda verksamheter. Skyltning inom tätort tillåts 
enbart till stadsdelar, allmänna inrättningar, turistiskt intressanta mål samt 
industriområden eller liknande. 
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Utanför tätort tillåts skyltning inte till verksamheter som är belägna inom 
detaljplanerade handels- eller industriområden där trafikanten kan förvänta att finna en 
viss verksamhet. 

 
8. Skylt köps in och sätts upp av vägunderhållet vid Ålands landskapsregering efter att 

tillstånd för skylt har beviljats. Skylt köps in från den leverantör som Ålands 
landskapsregering har avtal med gällande vägmärken. 

 
Innan beställningen görs ska sökanden underteckna en blankett för 
beställningsunderlaget, som bifogats tillsammans med beslutet, varigenom sökanden 
godkänner de kostnader som skylten och uppsättningen föranleder. Skylten kommer 
inte att beställas förrän landskapsregeringen har erhållit blanketten för 
beställningsunderlaget. 

 
Kostnaden för en skylt, uppsättningsarbete, uppsättningsanordningar och framtida 
underhåll är, beroende av platsförutsättningar, ca. 700-800 €. Därtill tillkommer avgift 
för behandling av ansökan. Beroende av den aktuella platsen kan det tillkomma 
kostnader för förlängning av befintliga skyltrör, måttanpassning av befintliga skyltar 
eller övriga tillhörande kostnader som beror av uppsättandet av sökandes skylt. 

 
Säsongsskyltning 

 
9. För säsongsskyltning mer än fyra dagar ska LS26 Tillfällig utmärkning användas. 

Skylttypen kan inte kombineras med lokaliseringsmärken för vägvisning. I övrigt ska 
ovanstående punkter följas. Avgift för behandling av ansökan om säsongsskyltning är 
160 €. 

 

LS26 Tillfällig utmärkning 
 
 

Tillfällig skyltning 
 

10. För tillfällig skyltning upp till fyra dagar ska i huvudsak LV19 Vägvisare till tillfälliga 
arrangemang användas. Skylttypen kan inte kombineras med lokaliseringsmärken för 
vägvisning. Undantag från ovanstående punkter 1-9 kan göras. Tillståndet gäller enbart 
vid ett specifikt evenemang och tillfälle. Avgift för behandling av ansökan är 50 €. 

 

LV19 Vägvisare till tillfälliga arrangemang 
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