
 

125 
 

Bilaga 3 -  
Utmärkning av dispenstransporter 

Varningsskyltar för transportfordon 

Varningsskyltar för transportfordon finns som enradig respektive tvåradig variant.  

Den storlek som Transportstyrelsen rekommenderar är dock den enradiga (1280 x 410 
mm). 

  

Enradig varningskylt Tvåradig varningsskylt 

 

 
 

  

 

 

    

Rekommenderad 
skyltstorlek 

Bård Fält Text 

1280x410 mm
 
  

Fluorescerande röd 
Bredd = 55 mm
  

Reflekterande 
gult 

Typsnitt: Tratex 
Färg: Svart 
Storlek: höjd=170/124 mm 
(versaler/gemener) 
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Varningsskylt för varningsbil 

 

 

 

 

Rekommenderad 
skyltstorlek 

Bård Fält Text 

1280x410 mm
 
  

Fluorescerande röd 
Bredd = 55 mm
  

Reflekterande 
gult 

Typsnitt: Tratex 
Färg: Svart 
Storlek: höjd=170/124 mm 
(versaler/gemener) 

 

Markeringar för lastens bredd 

 

 

 

   

Breddmarkeringsskyltar (framåt)  Rektangulära reflexanordningar (bakåt) 

Storlek:  
bredd minst 200 mm, längd minst 700 mm 
Fältbredd = 100 mm 

Storlek och färg: se 25 kap. VVFS 2003:22 

 

Färg: Röd fluorescerande, vit reflekterande   
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