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Servicevejvisning
Efter kommunesammenlægningen er der behov for ensartede
regler for opsætning af servicevejvisning i Thisted Kommune.
I februar 2004 udgav Vejregelrådet ”Servicevejvisning på almindelige veje” hæfte 3. Heri er der afstukket regler servicevejvisning.

Servicevejvisning omfatter almindelig servicevejvisning, særlig
servicevejvisning og informationstavler.
- Almindelig servicevejvisning er vejvisning, som opfylder trafikanternes
primære behov for vejvisning til servicemål. I forbindelse med almindelig
servicevejvisning benyttes hvid/blå servicevejvisning.
- Særlig servicevejvisning er vejvisning til private virksomheder i det åbne
land. Omkostninger vedr. særlig servicevejvisning dækkes af private
virksomheder.
- Informationstavler er vejkort over et større eller mindre område, som
opsættes på parkeringsplader, rasteplader eller lignende steder.

Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, som
fx seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende.
Udgangspunktet for servicevejvisning skal altid være hensynet til
trafikanterne. Servicevejvisning rummer særlige problemer for
vejbestyrelsen fordi der ofte knytter sig privatøkonomiske interesser til
denne form for vejvisning.
De kommercielle fordele, der kan være forbundet med vejvisningen, er en
følgevirkning af vejvisningen, og bør ikke være en begrundelse for denne.
En god og overskuelig servicevejvisning vil således kunne reducere
omvejskørsel, forbedre trafiksikkerheden og øge trafikanternes
kørekomfort.

Særlig servicevejvisning
Der kan etableres særlig servicevejvisning, sort/hvid vejvisning, til
private virksomheder i det åbne land.
Særlig servicevejvisning skal ikke være trafikalt begrundet.
Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på almindelige veje, der også
er offentlige veje.
Hvis der findes et symbol, der er godkendt til særlig servicevejvisning,
skal dette anvendes uden supplerende tekst.
Symboler, der anvendes til almindelig servicevejvisning, kan ikke
anvendes til særlig servicevejvisning.

