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Standardvillkor för anslutning till allmän väg 
   
Landskapsregeringen kan med stöd av 52 § landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i 

landskapet Åland bevilja tillstånd för anslutning till allmän väg. I tillståndet kan föreskrivas 

särskilda villkor rörande anslutningen. 

 

1.   Väganslutningen ska byggas så plant som möjligt i förhållande till den allmänna vägen. 

Anslutningens släntlutning ska 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 

ska följa denna släntlutning. Körbanebredd för anslutningar till fritids- och 

bostadsfastigheter ska byggas 4-6 meter bred. Lant- och skogsbruksanslutningar kan 

byggas med en körbanebredd upp till 10 meter. Anslutningens körbanebredd för 

industri- och affärsfastigheter beviljas enligt behov.  

 

2.    Anslutningen ska på sökandens bekostnad förses med en vägtrumma med en inre 

diameter om minst 30 cm. Vägtrumman kan utgöras av plaströr (PEH-kvalitet) i SN8-

klass eller motsvarande. Vägtrumman ska installeras enligt Infrastrukturavdelningens 

anvisningar och dräneringen av sidoområdet ska ordnas så att inga skador uppstår för 

den allmänna vägen. Fordrar terrängförhållandena grövre vägtumma, ska detta 

överenskommas med Infrastrukturavdelningen. Om anslutningen byggs på en 

vattendelande plats behövs ingen vägtrumma. Sökanden ansvarar för tillsyn och 

skötsel vägtrumman samt att trumman hålls fri från snö och is, så att vatten kan rinna i 

vägdiket. 

 

3.    Den nya anslutningen ska förses med en ytbeläggning på en sträcka av minst 1,5 m. 

Anslutningen får inte tas i bruk innan ytbeläggningen är utförd och anslutningen blivit 

godkänd av Infrastrukturavdelningen.   

 

4.    Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum. Om så inte 

sker förfaller tillståndet. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma 

skick som innan och i enlighet med anvisningar av Infrastrukturavdelningens 

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 står för samtliga kostnader i samband med väganslutningsbyggandet och 

också för framtida underhåll av anslutningen. Eventuella skador som uppstår på den 

allmänna vägen p.g.a. den nya anslutningen bekostas av sökanden.  

 

6.    I god tid innan arbetet påbörjas, ska sökanden meddela i beslutet nämnd representant 

från Infrastrukturavdelningen för närmare anvisningar. 


