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 13.7.2017 

Standardvillkor för arbete inom vägområde 
 

Landskapsregeringen kan med stöd av 53 § landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i 

landskapet Åland bevilja tillstånd för att utföra arbete inom vägområde. Följande villkor ska, i 

tillämpliga delar, följas i ett beslut där tillstånd beviljas för att utföra arbete inom vägområde. 

I tillståndet kan föreskrivas särskilda villkor. 

Placering av anordning i mark 

1. Rör, kablar, ledningar eller andra dylika anordningar i mark ska placeras längs den 

yttre dikeskanten och så djupt under dikesbotten och körbana så att de inte skadas av 

normala vägunderhållsåtgärder. Väghållaren ansvarar inte för eventuella skador, som 

kan åstadkommas på ledning p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. Sökanden ska 

även ta kontakt med berörda ägare av förläggda rör, kablar, ledningar eller andra 

anordningar för att säkerställa att ingen åverkan görs på dessa. 

 

Placering av anordning ovan mark 

2. Inom vägområde ska stolpar eller anordningar vara av eftergivligt material. Stolpar 

och anordningar i ytterkurvor bör undvikas. 

Avstånd från vägbanans yttre kant ska minst vara 

Hastighet [km/h] Avstånd från vägbanans yttre kant [m] 

≤50  >2 

70 >3 

90 >4 

 

≤ 70 km/h vägar: Stolpar och anordningar av icke eftergivligt material ska vara utanför 

vägområdet.  

90 km/h vägar: Stolpar och anordningar av icke eftergivligt material kan placeras 

utanför vägområdet på ett minsta avstånd om 9 m från vägbanans ytterkant.  

 

Stolpar och anordningar kan placeras närmare vägbanan bakom en minst 1 m hög 

vägslänt. Stolpar i ytterkurva bör placeras så att linjen inte genar över vägbanan eller 

så att höjden över väg är >6 m. I särskilda fall om förutsättningar finns kan undantag 

från ovanstående principer gällande placering ovan mark beviljas. 

 

Fastställande av regler för säkerhetszoner längs landskapets vägnät: Enskild föredragning nr 64 den 

11.7.2014 Dnr ÅLR 2014/5984 
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Övriga allmänna villkor 

3. En trafikanordningsplan (TA-plan) ska inlämnas till Infrastrukturavdelningen för 

godkännande i god tid innan arbetet påbörjas. På trafikanordningsplanen ska tydligt 

anges när arbetet är planerat att ske. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom 

ett år från beslutsdatum. Om så inte sker förfaller tillståndet.  

 

4. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan och i 

enlighet med anvisningar av väghållarens representant. Syn på platsen ska hållas såväl 

före som efter arbetsutförandet. Synen utförs av en representant från 

Infrastrukturavdelningen tillsammans med en representant för sökanden. 

 

5. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för skyddande av 

ledningen eller dennas anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vägen 

byggs om, breddas, grundförbättras eller förses med trafikanordningar såsom 

vägmärken, vägbelysning eller dylikt. 

 

6. För framtida lokalisering av rör, kablar, ledningar eller andra anordningar ska dessa 

GPS-inmätas och levereras i DWG format. Uppgifterna ska skickas till 

Infrastrukturavdelningen för kännedom senast vid slutssyn av arbetet. 

Koordinatsystemet ska vara ETRS GK20 med höjdsystemet N2000.  

 

7. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden svarar även för eventuella 

reparationskostnader av körbanor, vägslänter och diken, vilka föranleds av 

ledningsarbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats.  

 

8. För närmare bestämning av tiden för arbetet och med arbetsutförandet 

sammanhängande åtgärder ska sökanden kontakta i beslutet nämnd representant från 

Infrastrukturavdelningen. 

 

 


