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Nr 35 

Tillstånd att tillfälligt enkelrikta väg, 

hastighetsbegränsning och skylta på allmänt vägområde 

under Vikingamarknaden 2021 

ÅLR 2021/5825 

249 I1 

Beslut 

Med stöd av 12 § vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland beslutar Ålands 

landskapsregering att ge Fornföreningen Fibula r.f. tillstånd för att sätta upp vägvisare 

med texten ”Vikingamarknad” under perioden 30 – 31.7.2021 då evenemanget pågår. 

Tillståndet gäller enligt de villkor som följer nedan.  

 

Villkor  

1. Inom landskapets vägområde, i nödvändiga korsningsområden på sträckan Eckerö - 

Kvarnbo och Mariehamn-Kvarnbo, ska vägvisarna placeras på egna anordningar så att de 

hålls stadigt på plats och inte kan falla. Om vägvisarna placeras utanför vägområdet ska 

markägaren kontaktas.  

2. Vägvisarna får inte uppsättas på vägens innerslänt eller i korsningsområden så nära 

körbanas kant att dessa utgör en trafikfara eller skymmer trafikskyltar och övriga 

väganordningar.  

3. Vägvisarna får inte hindra normala vägunderhållsåtgärder.  

4. Vägvisarna ska utformas så att de inte kan förväxlas med vägmärken. 

5. Efter evenemanget ska vägvisarna genast tas bort, senast den 1.8.2021.  

6. Vägvisarna anskaffas och bekostas av sökanden. 

 

Motivering 

Enligt 12 § vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland får märken, skyltar och andra 

anordningar inte sättas upp på en väg eller på en vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde 

utan tillstånd.  

 

Vikingamarknaden är ett årligt återkommande och tidsbegränsat evenemang med många 

besökare utan lokalkännedom. Ålands landskapsregering gör bedömningen att 
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vägvisarna är nödvändiga för att besökare på ett trafiksäkert sätt ska hitta till 

evenemanget. 

 

Landskapsregeringen beviljar enligt praxis enbart skyltar som följer landskapsförordning 

(2005:35) om vägmärken. Beviljandet i detta fall motiveras med att skyltarna ska vara 

uppsatta upp till fyra dagar och att skyltarna är utformade så att de inte kan förväxlas 

med vägmärken. Med ovan givna villkor bedömer Ålands landskapsregering att skyltarna 

kan uppsättas utan att trafiksäkerheten äventyras.  

 

Bakgrund  

Fornföreningen Fibula r.f., genom Gunilla Nilsson, inkom den 21.6.2021 med en anhållan 

om att få sätta upp vägvisare till evenemanget under perioden 30 – 31.7.2021. Beslut om 

temporär trafikreglering under tiden för evenemanget tas i ett separat ärende och 

kommer att skickas till sökanden för kännedom.  

 

Avgift  

För beslutet debiteras en avgift om 50 euro enligt Ålands landskapsregerings beslut 

(2020:47) om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning 

under punkten Prövning av ansökan om tillstånd enligt 12 § vägtrafiklag (1983:27) för 

landskapet Åland: - tillfällig skyltning. AVGIFT 50 € enligt ÅFS 47/2020 (faktureras separat). 

An 320014/70010/706000. 

 

Nr 36 

Tillstånd för tillfällig avstängning av väg för 

hastighetstävling i Björsby, Jomala kommun 

ÅLR 2021/5307 

250 I1 

Beslut 

Med stöd av 67 § 3 mom. i vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland, nedan 

vägtrafiklagen, beslöts att godkänna Ålands motorklubb r.f.:s anhållan om avstängning av 

del av landsväg nr 2 Nya Godbyvägen för arrangemang av Streetrace, i Björsby och Gölby 

byar i Jomala kommun.  

 

Därtill beslöts med stöd av 65 § 1 mom. i vägtrafiklagen att i samband med evenemanget 

tillfälligt reglera trafiken på landsväg nr 2 Nya Godbyvägen, bygdeväg nr 240 Björsby 

Bygata, landsväg nr 40, 250 och 420 Godbyvägen. 

 

Tillståndet gäller lördagen den 4.9.2021 kl. 07:00 – 20:00 och söndagen den 5.9.2021 kl. 

09:00 – 18:00, i enlighet med bifogad trafikanordningsplan (TA-plan), bilaga I321E28, och 

de villkor som anges nedan. 

 

Föredragande antecknar med stöd av 6 § 5 mom. i landskapslag (1975:58) om ärendenas 

handläggning i landskapsregeringen skiljaktig mening till protokollet med hänsyn till de 

olägenheter arrangemanget utgör för trafikanterna och de kringboende samt att 

huvudvägarna inte är ämnade för motortävlingar. 
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Villkor 

1. Bifogad TA-plan ska följas under tiden 4.9.2021 kl. 07:00 – 20:00 och söndagen den 

5.9.2021 kl. 09:00 – 18:00, då evenemanget pågår. Övriga tider ska den tillfälliga 

skyltningen täckas över. 

 

2. Befintliga lokaliseringsmärken som hänvisar fel p.g.a. den tillfälliga trafikregleringen ska 

täckas över under tiden då evenemanget pågår och avtäckas övriga tider. 

 

3. Efter evenemanget ska den tillfälliga trafikregleringen genast borttagas, senast den 

5.9.2021 kl. 19:00. 

 

4. Arbetet, som trafikregleringen medför, ska ske på sökandens egen försorg. Sökanden 

ska också stå för samtliga kostnader för skyltningen och det arbete som trafikregleringen 

medför.  

5. Under avstängningstiden ska utryckningsfordon, vid behov, beredas framfart utan 

hinder. 

 

6. Internationella gällande bestämmelser för dylika tillställningar ska i tillämpliga delar 

iakttas. 

 

7. Sökanden ska säkerställa att det finns tillräckligt med svängutrymme och 

parkeringsplatser för besökande bilar. Det ska även finnas parkeringsvakter. 

 

8. En syn gällande vägens skick ska hållas innan evenemanget äger rum. Synen utförs av 

en representant från Infrastrukturavdelningen (Se kontaktuppgifter till 

infrastrukturavdelningens representant under rubriken Information.). Vid synen ska 

sökanden närvara. Om sökanden inte kan närvara vid synen ska denne utse en 

representant som vid synen har en fullmakt med beslutanderätt.  

 

9. Vägen, dess vägmärken samt körfälts- och andra markeringar ska efter evenemanget 

återställas till ursprungligt skick. Arbetet utförs av Infrastrukturavdelningen på sökandens 

bekostnad.  

 

10. Sökanden ska i god tid innan evenemanget informera allmänheten om den 

begränsade framkomligheten på platsen. 

 

11. Arrangören ska i god tid underrätta Ålands Polismyndighet, Alarmcentralen och 

berörda markägare om det planerade upplägget och vilka tider vägen stängs av. 

 

Motivering 

Ålands landskapsregering är väghållare för landsvägar och bygdevägar enligt 20 § i 

landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland och således även väghållare 

för de aktuella vägarna, landsväg nr 2 Nya Godbyvägen, bygdeväg nr 240 Björsby Bygata, 

landsväg nr 40, 250 och 420 Godbyvägen i Jomala kommun. 

 

Enligt 67 § 3 mom. i vägtrafiklagen får hastighetstävling arrangeras under förutsättning 

att tillstånd för avstängning av väg beviljats av kommunens styrelse i frågan om 
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trafikleder på område med stads- eller detaljplan och av landskapsregeringen i fråga om 

övriga vägar. I detta fall är området utanför planlagt område och således ska 

landskapsregeringen godkänna ifrågavarande anhållan. 

 

Enligt 65 § 1 mom. i vägtrafiklagen kan trafiken regleras genom trafikanordningar i 

enlighet med väghållarens beslut. 

 

Nya Godbyvägen är en av landskapets huvudvägar och den aktuella sträckan är en av de 

mest trafikerade sträckorna i landskapets vägnät. Sökanden har visat att trafiken kan ledas 

om runt tävlingsområdet på ett trafiksäkert sätt och på så vis kan framkomligheten 

tryggas även om Nya Godbyvägen tillfälligt stängs av under tiden för evenemanget.  

 

På sidan av Nya Godbyvägen, vid tävlingsområdet, är omfattningen av bebyggelse 

begränsad. Däremot finns bebyggelse vid omfartsvägen som kommer att beröras, 

eftersom trafikintensiteten kommer att öka tillfälligt under tiden då trafiken leds om. 

Närliggande bebyggelse kan även komma att drabbas av ökade bullernivåer under 

evenemanget. Evenemanget kommer att pågå kl. 07:00 – 20:00 på lördagen och kl. 09:00 

– 18:00 på söndagen och däremellan kommer trafiken att gå som vanligt på Nya 

Godbyvägen. 

 

Ålands landskapsregering konstaterar att arrangören säkerställer trafiksäkerheten genom 

att följa internationella bestämmelser för dylika tillställningar, att räddningstjänst kommer 

att närvara vid evenemanget, att en av Infrastrukturavdelningen godkänd 

trafikanordningsplan kommer att följas, att radiokommunikation mellan start, depå och 

utmed banan kommer att finnas samt att utryckningsfordon har framkomlighet under 

evenemanget.  

 

Ålands polismyndighet har hörts i frågan och deras bedömning är att det inte finns några 

hinder för arrangemanget. 

 

Ålands landskapsregering har gjort bedömningen att del av Nya Godbyvägen kan stängas 

av och trafiken regleras på berörda vägar under tiden för evenemanget utan trafikfara 

eller att skada på vägen orsakas, förutsatt att ovan givna villkor efterföljs. Ålands 

landskapsregering har därför beslutat att godkänna anhållan. 

 

Bakgrund 

Den 11.6.2021 inkom Ålands motorklubb r.f., genom Elof Johns, med en anhållan om 

avstängning av del av landsväg nr 2 Nya Godbyvägen samt tillfälligt reglera trafiken på 

landsväg nr 2 Nya Godbyvägen, bygdeväg nr 240 Björsby Bygata, landsväg nr 40, 250 och 

420 Godbyvägen för att arrangera Streetrace, i Björsby och Gölby byar i Jomala kommun.  

 

Tävlingen ska hållas den 4 – 5.9.2021. Streetracet ska köras på en halv bana (1/8 mile, 201 

m) för att sluthastigheterna ska hållas lägre. 

 

Sökanden har per e-post, på väghållarens förfrågan, den 30.6.2021 inkommit med en TA-

plan. 
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Sökanden har per e-post, på väghållarens förfrågan, den 22.7.2021 inkommit med 

kompletterande uppgifter angående säkerhetsarrangemang för evenemanget samt 

kompletterat sin TA-plan efter Infrastrukturavdelningens synpunkter.  

 

Ålands polismyndighet inkom med ett utlåtande i ärendet per e-post den 22.7.2021. 

 

Information 

Kontaktuppgifter till väghållaren; ledande vägmästare Thomas Idman telefon 018-25153 

eller vägmästare Robert Karlsson telefon 018-25152.  

 



Bilaga I321E28





Placering av skylt 
vid Ängsgatan
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