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Handbok utformning av Vägmarkering

Vägmarkering är genom sitt visuella stöd till trafikanter en nödvändig komponent för säker 
vägtrafik. Särskilt gäller detta längsgående markeringar som ”följer med fordonsföraren” som 
ständigt stöd hela vägen till skillnad från vägmärken som blir osynliga efter passage och som 
inte kan återkallas. Denna handbok hjälper oss att markera både rätt och likartat i hela landet. 
En ny dimension är att bilarnas teknik också är i behov av rätt utformade vägmarkeringar.

Syfte
Handboken förväntas bli en kunskapssammanställning inom 
området ”Utformning av vägmarkering” för vidare användning i 
branschen vilket även bör leda till produktivitetsutveckling genom 
ett likartat utförande. 

Exempel på öppning i dubbel heldragen mittlinje: två ledlinjer.

Bakgrund
Det är uppenbart att det behövs en kompetenshöjning i hur 
vägmarkeringar får och ska utformas. Huvudsyftet med handbo-
ken är att skapa nationella förutsättningar för likartad tolkning av 
regelverken och att fylla behovet av stöd i det dagliga arbetet och 
att ge efterlängtad information för nytillkomna i branschen.



Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Göran Nilsson, SVMF, 070-537 12 82, handbok@svmf.nu

Internet:
www.asfaltboken.se
www.svmf.nu

Genomförande
Svenska Vägmarkeringsföreningen (SVMF) är ägare till handbo-
ken och dess ansvarige utgivare. SVMF har utsett ett redaktions-
råd som svarar för handbokens inriktning, omfattning, tekniska 
nivå och publicering med mera. En referensgrupp med represen-
tanter från myndigheter och bransch fungerar som stöd för det 
innehållsmässiga urvalet och det redaktionella arbetet. SVMF 
har fått finansiellt stöd från SBUF och Trafikverket för att ta fram 
handboken. Utöver det bidrar bransch och myndigheter med eget 
arbete.

Resultat och slutsatser
Handboken finns tillgänglig på nätet i Asfaltboken hos Asfaltskolan 
i kapitel 22, Vägmarkeringar – www.asfaltboken.se/vagmarkering/. 
Handboken finns fritt tillgängligt för alla läsare, utan avgift. Mate-
rialet är i ständig utveckling och revideras i takt med regelföränd-
ringar och kompletteringar.

Handboken ger förutsättningar till att vägmarkeringar ska utföras 
på samma sätt oavsett väghållare. Förare av fordon ska möta 
samma budskap i hela landet. Materialet är också ett lärounderlag 
och kunskapssammanställning för samtliga som arbetar med och 
kring vägmarkering.

Exempel som visar gula tillfälliga markeringar - Vägmarkeringar kan vara 
utförda i gul färg om det vid ett tillfälligt behov, på grund av vägarbete eller 
motsvarande, finns anledning att utföra markeringar som gäller i stället för 
ordinarie vita markeringar.
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