
 

 

  
  



 

Detta skyltprogram reglerar skyltning och information längs vägarna i Klövsjö GA:38 (Storhogna 
vägförening). Dokumentet är beslutat av årsstämman 2018. Syftet med skyltprogrammet är att 
förbättra informationen till gäster i området samt att göra området mer estetiskt genom att undvika 
en okontrollerad skyltning. Programmet är avstämt med exploatörer och näringsidkare. 
 
Regler för skyltning 
Alla skyltar som placeras i vägområdet längs vägarna i Storhogna måste godkännas av Storhogna 
vägförening. Vägföreningen förbehåller sig rätten att plocka bort skyltar som satts upp inom 
vägområdet utan tillåtelse. 
 
Ansökan om skyltning i området skickas till vägföreningens styrelse. I ansökan ska tydligt framgå typ 
av skylt, skyltinnehåll och placering. Vägföreningen återkopplar då skyltförslag och kostnadsförslag 
som beställaren måste acceptera innan beställning och utplacering sker. 
 
Alla skyltar och vägmärken ska utformas enligt Transportstyrelsens mallar (se bifogad exempelsida). 
Skyltar ska vara av metall eller hårdplast och ha reflekterande yta. Alla skyltar ska sättas fast på 
aluminiumstolpar som ställs i betongfundament och grävs ned i marken. Placering ska ske så att de 
inte hindrar snöröjning eller stör trafiksäkerheten. 
 
Skyltning som sker utanför vägområde bör anpassas till de regler som beslutats i detta skyltprogram. 
Det är viktigt att söka tillstånd från markägaren om skyltar ska placeras på annans mark. 
 
Trafikregler 
Storhogna vägförening ansvarar för att de trafikregler som gäller i området skyltas på ett korrekt sätt 
och att omskyltning sker då trafikregler ändras i området. Standardvägmärken enligt 
Transportstyrelsens webbsida ska användas. Kostnader för inköp och montering av trafikmärken står 
Storhogna vägförening för. 
 
Målpunkter 
Information om målpunkter delas upp i två olika delar.  

1. Målpunkter i form av näringsidkare och andra servicefunktioner 
2. Målpunkter i form av delområden och vägar 

 
Gemensamt för de bägge delarna är att de ska skyltas med vägskyltsstandard enligt 
Transportstyrelsens riktlinjer (se bifogad exempellista). Vita reflekterande skyltar med svart ram ska 
användas.  
 
Näringsidkare ansvarar för att skylta upp den service som erbjuds i området. I första hand så ska 
standardssymboler användas och i andra hand företagsnamn. Ansökan och genomförande sker enligt 
beskrivning ovan. Kostnader för inköp och utplacering av dessa skyltar bekostas av näringsidkaren. 
 
Exploatörer ansvarar för att skylta upp vägar och områden då nya sådana exploateras. Varje stugväg 
ska skyltas vid infart. Kostnader för inköp och utplacering av dessa skyltar bekostas av exploatören. 
 
Infart till delområden (Solsidan, Dalvallen etc.) skyltas från Storhognavägen samt eventuellt på större 
orienteringsskyltar. Skyltning sker vid huvudväg in mot matarvägar. Kostnader för inköp och 
utplacering av dessa skyltar bekostas av exploatören. 
 
I de fall som delområdesinformation samlas i större orienteringsskyltar så ansvarar vägföreningen för 
att ta fram en kostnadsfördelning utifrån orienteringsskyltens totala innehåll. 
 



 

Orienteringsskyltar 
I området planeras för större trafikinformationsskyltar på strategiska ställen längs områdets 
huvudväg. Tre ställen är identifierade och dessa är innan korsning Utsiktsbacken, innan 
Storhognavägen övergår till Uppfartsvägen samt innan stora parkeringen uppe vid hotellet. 
Se bifogad kartbild. 
Storhogna vägförening ansvarar för utformning och utplacering av dessa skyltar enligt de 
behov som framförts av exploatörer och näringsidkare. Förslag till fördelning av kostnader 
tas fram av vägföreningen. Merparten av kostnaden ska tas av näringsidkare och 
exploatörer. 
 
Informationstavla 
Storhogna vägförening har för avsikt att uppföra en informationstavla i nedre delen av området (se 
kartbild för förslag på placering). Syftet med denna är att ge en helhetsbild av området på en plats 
där det är möjligt att stanna fordonet. Utförandet ska vara i samma stil som Storhognaskylten nere 
vid Lv315, det vill säga i form av trätavla med tak. 
Finansiering av en sådan tavla ska ske med hjälp av exploatörer, näringsidkare, destionationsbolag 
samt eventuellt externa projektmedel. Budget och tidsplan fastställs då finansiering och 
markåtkomst har lösts. 
 
Övrig skyltning 
Övrig skyltning ska hållas restriktivt. Rena försäljningsskyltar tillåts inte i vägområdet och bör 
undvikas även på omkringliggande fastigheter. Fastighetsmäklarskyltar kan tillåtas under kort period 
kopplat till visningar av fastigheter till försäljning men ska sedan plockas bort.  
Befintliga skyltar som finns i vägområdet och som inte passar in i skyltprogrammet kommer att 
plockas ned och återlämnas till sina ägare. 
  



 

Förklaringar 

Här nedan återfinns beskrivning och/eller förklaring på begrepp som använts i texten. 

 

Exempelskyltar 

Nedan visas exempel på de format som ska användas i Storhogna. 

   
Vägmärken 

 

Skylt servicefunktion 

 

Stugvägsskylt 

 

Områdesskylt 

 

Orienteringsskylt 



 

 

Informationstavla 

 

Definition av vägområde: 

 

 

  



 

Förslag till placering av större skyltar i området 

 

1. Informationstavla med p-ficka 
2. Orienteringsskylt 
3. Orienteringsskylt 
4. Orienteringsskylt 


