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Skyltprogram 
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Inledning 

Biosfärområdet är en möjlighet att profilera området och stärka dess attraktionskraft 

utifrån att det är ett av Unescos modellområden för hållbar samhällsutveckling.  Skylt-

ning bidrar till ökat intresse för och kännedom om Biosfärområdet och dess inne-

börd. Skyltning stärker områdets synlighet och bidrar till ökad medvetenhet.  

 

Vägskyltar  

Vägskyltar vid större vägar och infarter till området signalerar till förbipasserande att 

de åker in i ett Biosfärområde. Skyltarna bör vara väl synliga, väcka uppmärksamhet 

och nyfikenhet kring vad ett biosfärområde är. Vägskyltning bör ske i form av s.k. 

brun/vit skyltning för turistområde. Ansökan om att få uppföra sådan skyltning görs till 

Trafikverket som beslutar efter prövning enligt gällande bestämmelser. Brunvit skylt-

ning får endast innehålla namn och symbol. Det har beviljats i Biosfärområde Vattenri-

ket, vilket borde vara ett bra argument för tillstånd även här. Grunden för denna 

skyltning är områdets turistiska kvaliteter. Brun vit skyltning är en form som är väl 

etablerad och uppfattas som en kvalitetssäkrad objektiv information.  

Föreslagna placeringar: 

Ovan redovisade placeringar är en bedömning av vilka vägar som bör skyltas och un-

gefärlig placering längs dessa. Exakta platser bestäms utifrån platsens förutsättningar.  
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 Informationsskyltar vid rast och informationsplatser 

Beskrivning av Biosfärområdet i anslutning till befintlig besöksinformation vid rast och 

informationsplatser i området introducerar resenärer till Biosfärområdet. Här får be-

sökare kort information om Biosfärområdet och dess värdegrund. Texterna översätts 

till engelska och tyska. I första hand ska befintliga rast- och informationsplatsskyltar 

utmed ovan angivna vägar (tabell nedan) kompletteras, även andra rastplatsskyltar 

t.ex. på Kinnekulle bör kompletteras.  Rastplatsskyltning kan på sikt komma att för-

svinna till följd av ändrade informationsmönster och ersättas med digital information. 

Kommunerna ansvarar för skyltar inom sina respektive områden. Uppdatering görs 

löpande. 

Förslag till text: 

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har fått i uppdrag av Unesco att bidra till 

en hållbar framtid genom att finna lokala lösningar på globala utmaningar. De tre kommu-

nerna Götene, Lidköping och Mariestad utvecklar Biosfärområdet tillsammans. Vi är en del 

av Biosfären! För mer information: www.vanerkulle.se   

QR kod samt Biosfärområdets logotype bör finnas med på skylten. 

 

Besöks - Informationscentrum 

I samband med genomförandet av ett ekoturismprojekt 2009-2012 uppfördes tre 

informationsplatser som utgörs av besöksmålsskyltar vid resecentrum i Lidköping 

och Mariestad samt vid Hällekis station. Dessa har kompletterats med lokala skyltar 

vid några stationer längs Kinnekullebanan (Källby, Blomberg, Råbäck och Forshem)  

Befintlig information bör fortlöpande ses över och uppdateras. Respektive kommun 

ansvarar för detta inom sina områden 

Sjötorp 2 st. Mariestad 

Sandbäcken E20/väg 201 Mariestad 

Krontorp Mariestad 

Haggårdsrondellen Mariestad 

Motorp Mariestad 

Trafikplats Kinnekulle Götene 

Göttorp Götene 

Klovet Lidköping 

Kartåsen Lidköping 

Ågårdsrondellen Lidköping 

Tabell: befintliga rast- och informationsplatsskyltar  
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Ekoturismentréer längs Kinnekullebanan  

 Lidköping, Hällekis, Mariestad 

Lokal ekoturisminformation vid stationer längs Kinnekullebanan 

 Källby, Blomberg, Råbäck, Forshem 

Beräknade kostnad 

Uppförande av 6 st. skyltar brunvita vägskyltar bedöms kosta ca 200 tkr. Arbetet ut-

förs av Trafikverket på beställarens bekostnad.  Ev. ersättning till markägare tillkom-

mer.  

För framtagning av kompletterande information till rastplatsskyltar bedöms kostnaden 

till ca 10 - 15 tkr förutsatt att komplettering endast görs på befintligt skyltunderlag.  

Arbetskostnad för uppsättning tillkommer. 

 

Förslag 

Biosfärområdets styrelse föreslår: 

 Att förorda vägskyltning i form av brun-vit turistområdesskyltning.  

 Att respektive kommun undersöker lämpliga placeringar med utgångspunkt från 

denna utredning och gemensamt ansöker hos Trafikverket om genomförande.  

 Att turistorganisationerna ser över skyltar vid rast och informationsplatser och 

besökscentrum. Vid nästkommande översyn kompletteras med text om Biosfär-

området och dess logotype.  

 Att vägskyltningen ska vara klar i senast 31 maj 2016.   
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BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE 

Biosfärkontoret, Box 77, 542 21 Mariestad 

info@vanerkulle.se, www.vanerkulle.se 

http://www.vanerkulle.se

