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Standardbestämmelser 
 

Standardbestämmelser för byggande av väganslutning till allmän väg. 
   

1. Väganslutningen bör byggas så plant som möjligt i förhållande till den allmänna 
vägen, för att trafiken till och från området ska ske på ett smidigt och tryggt sätt. 
Anslutningens körbanebredd får variera från 4 till 6 meter. 

 
2. I anslutningen bör byggas en vägtrumma med en inre diameter om minst 30 cm och 

av godkända plaströr (PEH-kvalitet) eller av godkända galvaniserade plåtrör eller 
alternativt av betongrör minimidiameter 35 centimeter. I de fall där anslutningen 
byggs på en vattendelande plats krävs ingen vägtrumma. 

 
3. Anslutningens släntlutning skall på vägar med 70 km/h hastighetsbegränsning eller 

mindre vara 1:2 och på vägar med högre hastighet än 70 km/h 1:3. Även vägtrumman 
skall följa ovan nämnda släntlutningar. 

 
4. Då anslutningen ansluts till allmän väg som är belagd skall den nya anslutningen 

förses med ytbeläggning på en sträcka av minst 1,5 meter. 
 
5. Dräneringen av sidoområdet bör ordnas så att inga men uppstår för den allmänna 

vägen. 
 
6. Fordrar terrängförhållandena grövre vägtrumma, bör man komma överens om det 

med vederbörande vägmästare. 
 
7. Vägtrumman anskaffas av sökanden på egen bekostnad och installeras enligt 

vägmyndighetens anvisningar. Sökanden ansvarar också för anslutningens och 
vägtrummans tillsyn och skötsel samt att trumman hålls fri från snö och is, så att 
vattnet kan rinna i vägdiket. 

 
8. Gällande bestämmelser rörande väganslutningar i lagar och förordningar, samt 

vägmyndighetens anvisningar måste följas.          
 

9. Den nya anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är utförd. Kontakta 
vägmästaren för godkännande.          

 
10. Eventuella skador som uppstått på den allmänna vägen p.g.a. den nya anslutningen 

bekostas av sökanden.  
 

11. Sökanden står för samtliga kostnader i samband med väganslutningsbyggandet och 
också för framtida underhåll av anslutningen. 

                    
I god tid innan arbetet påbörjas, bör sökanden anmäla om detta till berörd vägmästare.  
Vägunderhåll fasta Åland, Thomas Idman mobiltelefon 0457 529 5060. Vägunderhåll 
skärgården, Björn Ekblom, tfn 25161, mobiltelefon 0457 526 7030. 
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