Særlig servicevejvisning

Der kan ansøges om opsætning af særlig servicevejvisning til
virksomheder beliggende i landzone eller uden for tættere
bebygget område, afmærket med E55, byskilt. Der kan ikke
opsættes særlig servicevejvisning i byzone.
Der vejvises ikke længere væk, end fra nærmeste større vej,
hvor alle trafikanter har vejadgang. Der må ikke opsætte særlig servicevejvisningsskilte fra kryds til kryds som ledelinier
for trafikanterne.
Thisted Kommune har besluttet, at udgifterne for indkøb og
opsætning af servicevejvisning betales af ansøgeren, men der
opkræves ikke for administration og fremtidig vedligeholdelse, med mindre det drejer sig om beskadigelse af skilt eller
stander.
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- Der kan kun etableres særlig service vejvisning til virksomheder beliggende i
landzone eller uden for tættere bebyggelse.
- Servicevejvisning bør så vidt muligt udføres med godkendte symboler og
piktogrammer.
- Sevicevejvisning skal være trafikalt begrundet.
- Servicevejvisning kan hjælpe ikke lokalkendte trafikanter til at finde den mest
hensigtsmæssige vej til målet, og til de servicetilbud der findes undervejs.

Ingen særlig servicevejvisning i komplicerede kryds
Begrænsningen er indført, idet fokus fra vejen og de øvrige trafikanter fjernes
ved læsning af vejvisningstavler. I krydsområder, hvor der er krydsende trafik
at tage sig i agt for, er der således risiko for, at trafikanten enten overser eller
fejllæser informationen eller overser de krydsende trafikanter, mens
opmærksomheden er rettet mod læsning af vejvisningsmål.

Højst fire vejvisningstavler per kryds
Der må højst være fire vejvisningstavler i det kryds, hvor der ønskes særlig
vejvisning, da undersøgelser har vist, at mange trafikanter har svært ved at
overskue mere end 4 vejvisningsmål på samme tid. Antallet af fejlkørsler stiger
væsentligt, når antallet af vejvisningsmål overstiger 4. Såfremt flere
virksomheder søger om vejvisning i samme kryds, fungerer vurderingen af
ansøgningerne efter først til mølle princippet.

Særlig servicevejvisning må ikke dække for oversigtsarealet
Såfremt vejvisningskiltene dækker for oversigtsarealet for trafikanter, kan det
medfør trafiksikkerhedsrisiko. Opsætning af skiltene må derfor ikke virke
generende for oversigtsforholdene ved sidevejene.

Særlig servicevejvisning prioriteres lavere end andre vejvisningstavler
Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på almindelige veje, der også er
offentlige veje. Særlig servicevejvisning må ikke opsættes på motorveje/
private fællesveje. Såfremt der i kryds vejvises til trafikalt begrundede geografiske mål eller servicemål, placeres vejvisningen til disse mål nærmest
tilslutningskanten, forud for den kommercielle vejvisning. Skiltet opstilles
normalt i særskilt galge.

Principskitse for hvor der kan opsættes særlig servicevejvisning.
Der må ikke påføres reklame, firmanavne og logoer
Der må ikke anvendes andre symboler til servicetavler end dem, der er godkendt af Vejdirektoratet. Begrænsningen begrundes i, at trafikanterne skal
koncentrere deres opmærksomhed om det, som har trafikal betydning.
En virksomhed må derfor ikke skilte med sit navn. Skiltet skal vise, hvilket område virksomheden beskæftiger sig indenfor. F.eks. anvendes teksten
”Gårdbutik” i stedet for navnet ”Sandholm flæsk”.

