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konstruktionerna på vägområdena för landsvägar i högre grad än den sedvanliga allmänna 
trafiken.  

 
I anvisningen beskrivs de olika aktörernas befogenheter och ansvar, tillstånds- och anmälnings-
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Förord 
 
Olika evenemang kan orsaka tillfälliga störningar i landsvägstrafiken. Genomförandet 
av vissa planerade evenemang kan helt och hållet bero på huruvida evenemangs-
arrangören kan vidta vissa tänkta åtgärder på ett vägområde för en landsväg eller i 
trafiken på detta. Vissa evenemang påverkar i sin tur inte landsvägen eller trafiken på 
denna i någon särskild utsträckning. Genom att göra en prognos av hur evenemanget 
tillfälligt kommer att påverka trafiken kan man bedöma behovet av att informera den 
allmänna trafiken om att evenemanget sannolikt kommer att ge upphov till omfattande 
köbildning i trafiken. Evenemang som i fråga om störningar representerar en ytterlighet 
är sådana vars genomförande kräver att en landsväg tillfälligt stängs av för allmän 
trafik eller som enligt uppskattning kommer att locka ett stort antal deltagare till 
platsen. 
 
I samband med detta arbete har man kartlagt de vanligaste evenemangen som ordnas 
upprepade gånger för att skapa en bild av de återkommande, men till karaktären 
tillfälliga behov som ordnandet av evenemangen ger upphov till. På en landsväg 
påverkar detta tillfälliga behov å ena sidan smidigheten i den allmänna trafiken samt å 
andra sidan väghållningsmyndighetens och polisinrättningens tillståndstjänster samt 
utlåtande- och informationstjänsterna som ingår i dessa.  
 
I samråd med kommunikationsministeriet, Polisstyrelsen, Trafikverket som väghållare  
och NTM-centralerna som väghållningsmyndigheter för landsvägarna har man under 
arbetet kunnat fastställa arbetsfördelningen mellan myndigheterna i enlighet med 
dagens lagstiftning (1.1.2017) då det gäller evenemang och samordna olika 
myndigheters förfaranden och lösningar då det gäller myndighetsåtgärder som vanliga 
evenemang kräver. Avsikten har varit att på detta sätt klarlägga myndighetsåtgärderna 
så att de lättare kan förutses av kunderna 
 
Evenemangsarrangörerna kan använda denna anvisning vid en bedömning av vilka 
tillfälliga trafikarrangemang det planerade evenemanget förutsätter och vilka 
möjligheter det finns att genomföra och få tillstånd för dessa. I anvisningen har man 
för hantering av trafikkonsekvenserna av ett evenemang försökt ta fram sådana i 
praktiken testade förfaranden, som anses minska störningarna i den allmänna trafiken. 
En förutsättning för att ett evenemang ska lyckas är också att den allmänna trafiken 
löper smidigt i närheten av evenemanget.  
 
I arbetet deltog Kari Keski-Luopa (projektchef i tidsbestämt avtalsförhållande hos 
Trafikverket) från Mellersta Finlands NTM-central, Elisa Fagerström, Mirva 
Hannukainen, Piia Heiskala, Oili Kataja, Heikki Lappalainen, Risto Lappalainen, Kari 
Lehtonen, Maija Turunen och Tuomas Österman från Trafikverket, Reijo Koivula från 
polisinrättningen i Inre Finland, som representant för Polisstyrelsen, samt Kimmo 
Kiiski från kommunikationsministeriet. Tiina Kumpula, Heimo Rintamäki, Riikka Salli, 
Katja Seimelä och Jutta-Leea Ylönen från Destia Oy samt Taina Kuparinen från Sito Oy 
har verkat som konsulter i de olika faserna av arbetet. 
 
Helsingfors januari 2017 
  
Trafikverket 
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Begrepp 

Evenemang  
avser i denna anvisning en sådan offentlig tillställning, privat tillställning eller något 
annat förhandsplanerat evenemang som ordnas av en evenemangsarrangör och som 
samlar deltagare. Evenemanget kan vara av engångskaraktär eller tidvis åter-
kommande (till exempel en gång per år). I vissa fall kan evenemanget eller trafiken till 
eller från detta påverka smidigheten och säkerheten i den allmänna trafiken i 
evenemangets näromgivning eller till och med i närregionen. Tillfällig dirigering av 
trafiken till och från evenemanget samt tillfällig dirigering av den allmänna trafiken 
förbi evenemanget kan också behövas. Ordnandet av ett evenemang kan också kräva 
att ett vägområde på landsvägen stängs av för evenemangets behov eller att tillfälliga 
anordningar förs upp på vägområdet för en landsväg. Exempel på vanliga evenemang: 

• evenemang som framskrider längs en väg: rallytävlingar, löp- och cykel-
tävlingar, marscher, parader eller korteger 

• evenemang som framskrider och korsar en väg: riksskidning, orienterings-, 
snöskoter- eller enduromotorcykeltävlingar och “paint ball”-tävlingar 

• evenemang som ordnas lokalt på vägar: brodans, marknader 
• evenemang som i exceptionellt hög grad påverkar trafiken på grund av 

trafikmängden som det stora antalet deltagare förorsakar: bostadsmässor, 
musikfestivaler, andliga samfunds stormöten samt stora idrottsevenemang 

• evenemang som endast kräver dirigering från en väg: bröllop 
• evenemang där vägar används på många olika sätt: inspelning av en film eller 

ett tv-program 
 
Evenemangsarrangör  
avser i denna anvisning den aktör (företag, samfund eller person) som svarar för 
anordandet av ett evenemang. Evenemangsarrangören svarar i princip för 
arrangemangets säkerhet och för att skaffa de tillstånd som behövs för att ordna 
evenemanget. 
 
Deltagare  
avser i denna anvisning alla som kommer till ett evenemang, oavsett om en personlig 
inbjudan eller en annons om evenemanget ligger till grund för deltagandet. Vanligtvis 
består deltagarna av en slumpmässig publik, anmälda tävlare, arrangörens personal, 
evenemangsgäster som fått en personlig inbjudan. 
 
Allmän trafik  
är trafik som utnyttjar den fria allmänna rätten att färdas på ett landsvägsnät, ett 
gatunät samt på andra allmänna områden. 
 
Vägområde för landsväg  
är den fastighet (mark) eller det på vägrätt grundade området (bro, lock och tunnel) där 
landsvägen finns. Staten äger fastigheten och vägrätten på vägområdena för 
landsvägar. Trafikverket verkar som väghållare för statens landsvägar. 
 

Vägnätet  
består av landsvägar, gator och enskilda vägar. Väg är en allmän benämning för alla 
delar i vägnätet. Varje del i vägnätet har en väghållare som svarar för väghållningen 
och kostnaderna för denna. De regionala väghållningsmyndigheterna (9 NTM-
centraler) svarar för de praktiska väghållningsuppgifterna på landsvägarna under 
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ledning av Trafikverket, som fungerar som statlig väghållare. För olika tillstånd och 
utlåtanden som gäller landsvägar är det väsentligt att i terrängen identifiera det 
område som avses i tillståndet eller utlåtandet. Speciellt med tanke på intressent-
grupperna och kunderna som läser anvisningen har en närmare beskrivning av namnen 
på och avgränsningarna för landsvägens olika områden inkluderats i bilaga 1 till 
anvisningen. 
 
Tillfällig åtgärd  
avser i denna anvisning en tillfällig metod eller ett tillfälligt förfarande som krävs för 
att ett evenemang ska kunna genomföras och lyckas och som påverkar landsvägs-
trafiken eller vägområdet för en landsväg. 
 
Arbete av engångskaraktär  
tas upp i bilagorna till denna anvisning. Arbetet är regelbundet, om det utförs minst två 
gånger per månad under minst två på varandra följande månader. Arbete som utförs 
mer sällan kallas arbete av engångskaraktär i denna anvisning. 
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1 Anvisningens syfte och innehåll 

Anvisningens syfte: 
• Att harmonisera väghållningsmyndighetens och polisinrättningens för-

faranden som anknyter till ordnande av evenemang som påverkar landsvägs-
nätet eller trafiken i detta. 

• Att hjälpa evenemangsarrangören att fastställa vilka tillfälliga åtgärder 
gällande landsvägsnätet eller trafiken i detta som krävs för att ordna 
evenemanget.  

• Att underlätta väghållningsmyndighetens arbete i anslutning till tillstånds- 
och utlåtandeförfarandena samt säkerställa att man i enlighet med de gemen-
samma anvisningarna vidtar de tillfälliga åtgärder i landsvägsnätet som krävs 
för ett evenemang. 

 
I kapitel 1 i anvisningen får läsaren en överblick över anvisningens användningssyfte 
och innehåll. Kapitel 2 innehåller handledning för att identifiera evenemangets särdrag 
och schemalägga myndighetssamarbetet till rätt tidpunkt. Kapitel 3 innehåller en 
beskrivning av innehållet i och tillämpningsmöjligheterna för eventuella tillfälliga 
åtgärder i landsvägsnätet. Bilagorna innehåller preciseringar för att få en bild av de 
olika konstruktionerna i anslutning till landsvägar samt de administrativa och 
operativa gränserna, en översikt över typiska evenemangen som påverkar landsvägs-
nätet samt anvisningsbilagor för användning i de vanligaste tillståndsförfarandena. 
 
Information om villkor som anknyter till ansökan om tillstånd och råd gällande till-
fälliga åtgärder som bör vidtas i landsvägsnätet för ett evenemang finns på 
väghållningsmyndighetens webbplats: https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/aiheet 
(i menyn i övre kanten av sidan väljs rubriken “Trafik”, och därefter i vänstra kanten av 
webbsidan som öppnas “Tillstånd och utlåtande”). NTM-centralerna som verkar som 
väghållningsmyndigheter och Trafikverket driver tillsammans Trafikens kundservice 
som vardagar under tjänstetid ger råd i frågor som gäller landsvägsnätet (telefon-
nummer 0295 020 600).300 

Föreskrifter om åtgärder, som ska vidtas på ett vägområde för en landsväg eller som 
påverkar trafiken i detta område, finns bland annat i landsvägslagen (42, 52, 52 a och 
52 b §), vägtrafiklagen (51 § och 54 §) och vägtrafikförordningen (51 §). 

Polisinrättningen har behörighet i och även utanför vägnätet inom hela sitt verksam-
hetsområde. Mer information om polisinrättningarnas verksamhetsområden finns på 
polisens webbplats: https://www.poliisi.fi/ (i menyn i den övre kanten av sidan väljs 
rubriken “Om polisen” och därefter “Organisation” i rullgardinsmenyn som öppnas). 
Birkalands NTM-central är den behöriga väghållningsmyndigheten för hela landsvägs-
nätet bland annat då det gäller rådgivning om tillfällig vägannonsering, tillstånd för 
tillfälliga trafikarrangemang, tillstånd för användning av väg för andra ändamål än 
landsvägsändamål samt tillstånd för att ställa upp tillfälliga anordningar. Kommunerna 
har behörighet då det gäller deras egna gatunät. Bestyrelsen för enskilda vägar eller 
markägare har behörighet då det gäller enskilda vägar som förvaltas av dessa. 

Denna anvisning gäller landsvägsnätet och är avsedd för väghållningsmyndigheterna. 
Kommunerna och väglag för enskilda vägar kan tillämpa denna anvisning för vägar som 
förvaltas av dem. Polisinrättningarna beslutar själva i vilken omfattning de iakttar 
denna anvisning och hur bindande den ska tillämpas. Evenemangsarrangörerna kan 
använda anvisningen när de planerar ett evenemang.  
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2 Förloppet av förutseende planering 

2.1 Betydelsen av evenemangets innehåll, 
placering, deltagarantal och tidpunkt 

Det är viktigt att känna till evenemangets innehåll, placering, deltagarantal och tid-
punkt när man skapar sig en bild av evenemanget i förhållande till landsvägsnätet. När 
detta förhållande har utretts kan man undersöka evenemangets behov av tillfälliga 
åtgärder på landsvägsnätet. Väghållningsmyndigheterna och polisinrättningen har 
egna tillståndsprocesser för tillfälliga åtgärder, och det är bra om evenemangs-
arrangören känner till det huvudsakliga innehållet i dessa redan när planeringen av 
evenemanget påbörjas. Genom att i förväg beakta tillståndsprocesserna undviks 
onödig brådska hos både evenemangsarrangören och tillståndsmyndigheten. Största 
delen av evenemangen kräver dock inga som helst tillfälliga åtgärder på lands-
vägsnätet. 
 

På grund av innehållet eller placeringen kan följande typer av evenemang kräva eller 
önska tillfälliga åtgärder på landsvägsnätet: 

• evenemang som framskrider längs en väg: rallytävlingar, löp- och cykel-
tävlingar, marscher, parader eller korteger 

• evenemang som framskrider och korsar en väg: riksskidning, orienterings-, 
snöskoter- eller enduromotorcykeltävlingar och “paint ball”-tävlingar 

• evenemang som ordnas lokalt på vägar: brodans, marknader 
• evenemang som i exceptionellt hög grad påverkar trafiken på grund 

trafikmängden som det stora antalet deltagare förorsakar: bostadsmässor, 
musikfestivaler, andliga samfunds stormöten samt stora idrottsevenemang 

• evenemang som i ringa utsträckning påverkar vägtrafiken: bröllop 
• evenemang där vägar används på många olika sätt: inspelning av en film eller 

ett tv-program 
 
Den absolut största delen av evenemangen ordnas utanför landsvägsnätet, till exempel 
i mässcentra, på sportplaner och i terrängen. En del av dessa evenemangsplatser har 
planerats så att ett stort antal deltagare kan tas emot (till exempel Hartwall-arenan, 
Tammerfors mäss- och idrottscentrum). För dessa finns fast vägvisning i vägnätet. På 
områdena finns fungerande arrangemang för parkering samt för kollektiv-, fotgängar- 
och cykeltrafik. 
  
Evenemangen som ordnas i terrängen nås i allmänhet via det lägre vägnätet utanför 
tätorterna. Trafikarrangemangen för deltagarna planeras i allmänhet separat för vart 
och ett evenemang. Majoriteten av publiken anländer med personbil, vilket kräver 
fungerande parkeringslösningar i syfte att säkerställa smidig och säker trafik på 
landsvägarna. Då det gäller stora evenemang sköts deltagartransporten även med 
bussar för vilka det behövs tillräckligt med parkeringsplatser så att säkerheten både för 
trafiken och de som rör sig på området kan säkerställas. Evenemang som ordnas i 
terrängen kräver vanligtvis klart mera tillfälliga åtgärder i landsvägsnätet jämfört med 
evenemang som ordnas i lokaler som ursprungligen planerats och byggts med tanke 
på evenemang. 
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Antalet deltagare i ett evenemang och längden av tidsperioden för deras ankomst till 
och avfärd från evenemanget är avgörande då det gäller behovet av tillfälliga åtgärder. 
Hänsyn bör tas till hur många som deltar i ett evenemang och hur de tar sig till 
evenemanget för att kunna göra en uppskattning av hur mycket extra trafik man bör 
förbereda sig för och hur denna fördelar sig på landsvägsnätet och på olika färdsätt 
under den tid som evenemanget pågår.  
 
De olägenheter som ett evenemang ger upphov till för den allmänna trafiken bedöms 
utifrån den sedvanliga trafikvolymen inom området. Trafikvolymen i landsvägsnätet 
varierar enligt årstid, veckodag och klockslag. Trafikvolymerna är som störst under 
sommarsäsongen. Utanför sommarsäsongen är tidpunkterna för resorna till och från 
arbetet på morgonen och eftermiddagen de livligaste på landsvägarna. I synnerhet den 
gemensamma tidpunkten för resorna från arbetet fredag eftermiddag och 
veckoslutstrafiken är särskilt känslig för störningar. 
 

Hur man hindrar att köer bildas ända ut till landsvägen 
 
Det bildas köer om ett stort antal deltagare inom en kort tid anländer med egen bil till 
ett evenemang. Om parkeringsområdet eller flaskhalsen på vägen till detta ligger i när-
heten av en landsväg, kan köer bildas ända ut till landsvägen. Detta kan inte tillåtas om 
landsvägen är en viktig nationell eller regional trafikled. Inte heller köer som sträcker 
sig ända till en plankorsning tillåts. 
 
Man kan undvika att köer bildas ända ut till en landsväg på följande sätt: 
1. Ett parkeringsområde inrättas på ett ställe som ligger på ett tillräckligt långt 

avstånd från en landsväg. Vid behov används kollektivtrafik för transport mellan 
parkeringsområdet och evenemangsplatsen. 

2. Flaskhalsar elimineras på ställen nära en landsväg. 
3. Genom att ordna extra program som intresserar endast en del av deltagarna 

försöker man förmå deltagarna att anlända till och lämna platsen vid olika 
tidpunkter. 

4. Flera ankomstrutter planeras, och deltagarna informeras effektivt om 
alternativa rutter. 

5. Kollektivtrafiken görs tillräckligt attraktiv. 
 

Längden av köerna som bildas på olika avsnitt av vägnätet kan uppskattas utifrån 
erfarenheter av tidigare evenemang av samma typ eller genom att göra en prognos 
av kölängderna med ett program för trafiksimulering enligt följande anvisning från 
Trafikverket: 

• Tieliikenteen toimivuuden arviointi, Liikennevirasto 36/2013 (Bedömning 
av smidigheten i trafiken) 
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Tabell 1.  De vanligaste evenemangens egenskaper (bilaga 3 innehåller 

beskrivningsblad för evenemangen). 

 

Evenemang Placering Tidpunkt 
Maximal 
varaktig-

het 

Maxi-
malt 
antal 
del-

tagare 
(tusen) 

Parkering 
Färdsätt 
(bil/kt/  
övriga) 

Obs! 

Bostadsmässa Tätort 
Sommar, 
varje dag 

Månad 100 
Bredvid, 
separat 

75/20/5 

 

Standard-
arrangemang, 
transporter, 

högbelastnings-
timmar 

Friluftskonsert Tätort 
Sommar, 
kväll/vsl  

Dagar 30 
Bredvid, 
separat 

60/30/10 
Högbelastnings-

timmar 

Rally 
Terräng, 
vägnät 

Sommar/ 
vinter 

Dagar 30 Bredvid 100/0/0 
Deltagarnas 

förflyttningar 

Cykeltävling 
Terräng, 
vägnät 

Sommar, 
kväll/vsl 

24 h 1 Bredvid 60/10/30 
Högbelastnings-

timmar 

Endurotävling Terräng 
Sommar/ 

vsl 
24 h 1 Bredvid 90/0/10 

Högbelastnings-
timmar 

Riksskidning Terräng Vinter, vsl 24 h 5 Bredvid 90/0/10 
Högbelastnings-

timmar 

Mobilistevenemang Vägnät Sommar 24 h     

Parad 
Tätort, 
vägnät 

Sommar/ 
vinter, vsl 

2 h 5  50/20/30 
Högbelastnings-

timmar 

Marknad 
Tätort, 
vägnät  

Sommar/ 
vinter, vsl 

Dagar 10  40/20/40  

Inspelning av film Vägnät 
Sommar/ 

vinter 
 24 h    

 

2.2 Tillståndsmyndighet för tillfälliga åtgärder som 

är nödvändiga eller önskade för evenemanget 
och tidpunkt för ansökan om tillstånd 

Det rekommenderas, att evenemangsarrangören gör en bedömning av störningarna 
som evenemanget ger upphov till för den allmänna trafiken och de tillfälliga 
åtgärderna som krävs i vägnätet, innan en anmälan om evenemanget sänds till polis-
inrättningen. Omständigheter som är centrala med tanke på landsvägsnätet: 

• placering av aktiviteterna och parkeringen för evenemanget så att de med 
tanke på deltagarna och landsvägsanvändarna är säkra och lovliga  

• evenemangets yttre tillgänglighet och en uppskattning av trafikvolymerna 
enligt färdsätt som uppstår på landsvägsnätet  

• vägnätets kapacitet då deltagare anländer till och lämnar evenemanget 
• behovet av tillfällig vägvisning för dem som anländer längs en landsväg till 

evenemanget 
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• behövliga åtgärder med tanke på landsvägstrafikens säkerhet och smidighet 
(tillfälliga varningsmärken, tillfällig sänkning av hastighetsbegränsning, 
tillfällig reglering av trafiken, tillfällig avstängning av väg) 

• behovet av förhandsinformation till den allmänna trafiken som inte deltar i 
evenemanget 

 
Hos myndigheterna börjar behandlingen av evenemanget med en anmälan om 
evenemanget som evenemangsarrangören är skyldig att lämna till den lokala polis-
inrättningen. Till anmälan kan arrangören foga sin egen redogörelse för trafik-
störningarna under evenemanget och vilka tillfälliga åtgärder dessa kräver i trafiken 
och vägnätet. Polisinrättningen kan antingen bevilja tillstånd, bevilja ett tillstånd och 
meddela bestämmelser om organiseringen av evenemanget eller som en mycket säll-
synt lösning förbjuda att evenemanget ordnas. Det är till fördel för både evenemangs-
arrangörens och myndigheternas förberedelser till ett lyckat arrangemang att 
polisinrättningen kontaktas i ett så tidigt skede som möjligt. 
 
Om en bestämmelse gällande evenemanget som meddelas av polisinrättningen gäller 
tillfällig vägannonsering, tillfälliga vägmärkesarrangemang, tillfällig reglering av 
trafiken med hjälp av trafikdirigerare, tillfällig avstängning av väg, tillfällig användning 
av väg för något annat ändamål än vägändamål eller uppförande av tillfälliga 
anordningar på ett vägområde, begär polisinrättningen i allmänhet, innan 
bestämmelsen meddelas, om ett utlåtande från väghållningsmyndigheten då det gäller 
en landsväg, från kommunen gällande en gata samt från bestyrelsen för en enskild väg 
och markägarna då det gäller en enskild väg. 
 
Det åligger polisinrättningen att överväga behovet av information gällande eventuella 
störningar som uppstår för den allmänna trafiken, att förordna tillfälliga trafik-
dirigerare samt att besluta om eller bevilja tillstånd för tillfällig avstängning av en väg. 
Om polisinrättningen efter övervägandet beslutar att sammanställa ett meddelande 
om trafikkonsekvenserna av ett evenemang, sänder polisinrättningen detta 
meddelande till övriga myndigheter (åtminstone Trafikverkets vägtrafikcentral) för 
distribution (se bild 1 och bild 2).  
 
Ansökan om sådana tillfälliga åtgärder på vägnätet, som inte ingår i en bestämmelse 
eller ett tillståndsbeslut från polisinrättningen, sänds till den aktuella väghållaren, dvs. 
i fråga om landsvägar till väghållningsmyndigheten, i fråga om gator till kommunen 
eller i fråga om enskilda vägar till bestyrelsen för den enskilda vägen och markägarna. 
 
I fråga om landsvägar ger väghållningsmyndigheten bestämmelser, anvisningar, beslut 
om tillstånd och utlåtanden gällande tillfällig vägannonsering, tillfälliga vägmärkes-
arrangemang, verksamhetsmiljön för tillfälliga trafikdirigerare, rekommendationer 
beträffande tillfällig avstängning av en väg, tillfällig användning av väg för något annat 
än trafikändamål samt uppställning av tillfälliga anordningar på ett vägområde. Råd 
om och ansökningsblanketter för dessa ärenden finns på följande webbplats: 
https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/aiheet. I menyn i övre kanten av sidan väljs 
rubriken “Trafik”, och därefter i vänstra kanten av webbsidan som öppnas “Tillstånd 
och utlåtande”. I den högra kanten av webbsidan som öppnas finns kontaktuppgifterna 
och öppettiderna för Trafikens kundservice (tfn 0295 020 600) som ger råd per 
telefon eller e-post. 
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Genomförandet av evenemanget 
KRÄVER INTE tillfälliga åtgärderKARAKTÄR

PLACERING

TIDPUNKT

DELTAGAR-
ANTAL

POLIS-
INRÄTTNINGEN

VÄGHÅLLARNA

ÖVRIGA

Evenemangets Myndigheternas 
inställning

Negativ 

Positiv

Ny 
beredning

Genomförandet av evenemanget 
KRÄVER  tillfälliga åtgärder

- Information för den allmänna trafiken
- Tillfällig annonsering vid vägarna
- Tillfälligt trafikmärkesarrangemang
- Tillfällig reglering av vägtrafiken med hjälp 
av trafikdirigerare
- Tillfällig avstängning av väg
- Tillfällig användning av väg för annat 
ändamål än landsvägsändamål
- Uppsättande av tillfälliga anordningar

Påverkar: 

Kontakt:
Bestyrelsen för en 
enskild väg samt 

markägaren och/eller 
polisinrättningen

Kommunen och/eller 
polisinrättningen

Väghållningsmyndigheten 
och/eller polisinrättningen

Enskilda vägarGatunätLandsvägsnät

Bild 1. Ett lyckat evenemang förutsätter att man redan vid den preliminära 

planeringen av evenemanget identifierar evenemangets egenskaper och 

på basen av dessa för eventuell dialog med myndigheterna..

Bild 2. Den behöriga myndigheten för en tillfällig åtgärd ifall evenemanget 

påverkar en landsväg eller trafiken på denna.

Tillfälliga åtgärder Behörig myndighet

Information för den allmänna trafiken 
(avsnitt 3.1)

Tillfällig annonsering vid vägarna 
(avsnitt 3.2) Väghållningsmyndigheten

Tillfälligt vägmärkesarrangemang 
(avsnitt 3.3) Väghållningsmyndigheten

Tillfällig reglering av vägtrafiken med 
hjälp av trafikdirigerare (avsnitt 3.4)

Tillfällig användning av väg för annat 
ändamål än landsvägsändamål (avsnitt 3.6)

Tillfällig avstängning av väg 
(avsnitt 3.5)

Polisinrättningen 
(eller kommunstyrelsen, om det är 
fråga om hastighetstävlingar för 
personbilar eller motorcyklar som 
ordnas inom ett detaljplaneområde)

Uppsättande av tillfälliga anordningar 
(avsnitt 3.7) Väghållningsmyndigheten

Polisinrättningen

Polisinrättningen

Väghållningsmyndigheten
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En del av de tänkta evenemangen är sådana att genomförandet av dessa helt och hållet 
kan bero på huruvida man i det aktuella vägområdet för en landsväg kan gå tillväga 
eller ingripa i landsvägstrafiken som planerat (se bild 1). För verksamhet på ett väg-
område för en landsväg eller ingripande i landsvägstrafiken finns det dock särskilda 
regler och tillståndsförfaranden, och det tänkta evenemanget ska ordnas inom ramarna 
och villkoren för dessa. I kapitel 3 presenteras de av väghållningsmyndigheten och 
polisinrättningen använda tillfälliga åtgärderna (se bild 2) inom ett vägområde för en 
landsväg och deras inverkan på landsvägstrafiken. 
 

EXEMPEL 1 “MARKNAD”: ENLIGT LAGEN OM SAMMANKOMSTER SKA EN 
ANMÄLAN LÄMNAS TILL POLISINRÄTTNINGEN. POLISINRÄTTNINGEN KAN 
BESTÄMMA OM ELLER BEVILJA TILLSTÅND FÖR TILLFÄLLIG AVSTÄNGNING AV 
EN VÄG OCH UTÖVER DETTA BEHÖVER EVENEMANGET INTE NÅGOT ANNAT 
TILLSTÅND FRÅN VÄGHÅLLNINGSMYNDIGHETEN 
 
I 14 § lagen om sammankomster föreskrivs att senast fem dygn innan en offentlig 
tillställning (OBS! alla evenemang är inte offentliga tillställningar) inleds skall 
arrangören lämna en skriftlig anmälan om tillställningen till polisen på den ort där 
tillställningen ordnas (se 14 § lagen om sammankomster 22.4.1999/530, 49 § väg-
trafiklagen 3.4.1981/267, 51 § vägtrafikförordningen 5.3.1982/182). De fem dygn som 
uppges i lagen är dock en alltför kort tid då det gäller evenemang som för en lyckad 
utgång t.ex. kräver information till den allmänna trafiken, anlitande av tillfälliga trafik-
dirigerare och tillfällig avstängning av en väg. Beträffande en tillfällig avstängning av 
en väg kan polisinrättningen begära ett utlåtande från väghållaren. Det finns 
nödvändigtvis inget behov av något tillstånd från väghållningsmyndigheten. För denna 
typ av evenemang rekommenderas förberedelsetider enligt tidsaxeln på bild 3. 
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Tid till 

evenemangets 
början 

 
− 2 mån  
 
 
 

− 5 dygn  
  
− 5 dygn 
  

 
 
 
 

 

Bild 3. Rekommenderad tidtabell ifall polisinrättningen har full beslutanderätt i 

en tillståndsprocess för ett evenemang som påverkar en landsväg.  

EXEMPEL 2 “VM-RALLY”: ENLIGT LAGEN OM SAMMANKOMSTER SKA EN 
ANMÄLAN LÄMNAS TILL POLISINRÄTTNINGEN. EN VÄG SKALL TILLFÄLLIGT 
AVSTÄNGAS OCH EVENEMANGET BEHÖVER UTÖVER TILLSTÅND SOM BEVILJAS 
AV POLISINRÄTTNINGEN OCKSÅ ANDRA TILLSTÅND FRÅN VÄGHÅLLARNA 
 
På bild 4 visas på en tidsaxel rekommendationer för kontakttagande samt tidpunkterna 
för utlåtanden och ansökan om tillstånd, då det är fråga om en tillfällig avstängning av 
en landsväg på grund av hastighetstävlingar för personbilar eller motorcyklar (se 14 § 
lagen om sammankomster 22.4.1999/530, 49 § vägtrafiklagen 3.4.1981/267, 51 § 
vägtrafikförordningen 5.3.1982/182). En tillämpning av tidsplanen rekommenderas 
också då evenemanget ger upphov till väsentliga trafikvolymer.  
 
På bilden ges också rekommendationer för tidpunkterna för de viktigaste tillfälliga 
åtgärderna. Det finns skäl att reservera mer tid än det som uppges för förberedelserna, 
om man i förberedelserna har för avsikt att jämföra alternativa sätt att lösa frågan.  
 

 
  

Första kontakten med den regionala polisinrättningen: 
− bedömning av informationsbehovet 
− bedömning av behovet av tillfälliga åtgärder och alternativen för 

dessa 

− eventuellt avtal om att lämna in anmälan om en offentlig 
tillställning tidigare än vad lagen förutsätter 

Den senaste tidpunkt som fastslås i lagen för arrangörens skriftliga 
anmälan om en offentlig tillställning till polisinrättningen. 

Polisinrättningen beviljar tillstånd för tillfällig avstängning av en väg 
(eventuellt efter samråd med väghållaren) samt beslutar om tillfälliga 
trafikdirigerare. Därefter publicerar polisinrättningen ett meddelande 
för den allmänna trafiken (om polisinrättningen enligt en prövning 
ansett det vara nödvändigt). 
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Tid till 
evenemangets 

början 
 
− ett halvt år  
 
 
 
− 150 dygn  
 
 
 

− 75 dygn  
  
− 70 dygn  
  
 

− 60 dygn  
  
 

− 51 dygn  
 
− 45 dygn  
 
 

− 37 dygn   

 
− 30 dygn   

 
− 30 dygn   
− 28 dygn 
 

− 28 dygn 

 
− 14 dygn 
− 14 dygn 
 
− 14 dygn 

 
− 2 dygn 
 
− 2 dygn 
Evenemang 
 
Evenemang 
 
+ 2 dygn 
  
+ 7 dygn  
 
 
 
 

Bild 4. Tidsplan för tillståndsprocesserna och genomförandet av tillfälliga 

åtgärder för ett evenemang där en väg tillfälligt stängs av på grund av en 

hastighetstävling för bilar eller motorcyklar. 

Första kontakten med polisinrättningen (och väghållarna): 
− bedömning av informationsbehovet 
− bedömning av behovet av tillfälliga åtgärder och alternativen för dessa 

Arrangören har lämnat in en ansökan om avstängning av en landsväg till polisinrättningen 
(i fråga om vägar inom ett detaljplaneområde till kommunstyrelsen) 

Från polisinrättningen ett beslut om tillfällig avstängning av en väg (besvärstid 30 dygn 
räknat från tidpunkten för delfåendet) och förordnande av tillfälliga trafikdirigerare. 

Meddelanden om vägavstängning kan börja sättas upp. 

Exakta uppgifter om evenemangsprogrammet står till polisinrättningens förfogande för 
kontroll av informationsbehovet. 

Meddelanden om vägavstängning har satts upp på de ställen där en landsväg stängs av. 

Vid polisinrättningen har ett meddelande om konsekvenserna av ett evenemang publicerats 
och distribuerats till räddningsverken, medier, evenemangsarrangören samt vägtrafik- och 
nödcentralerna. 

De tillfälliga trafikarrangemangen kan påbörjas. 

Nödvändiga meddelanden om trafiksituationerna från vägtrafikcentralen. 

Återställande av avstängda vägavsnitt enligt avtalet om återställande innan avsnittet 

öppnas för den allmänna trafiken. 

Arrangören har avslutat de tillfälliga vägmärkesarrangemangen samt tagit bort tillfälliga 
anordningar och meddelanden om avstängning. 

Myndighetsmöte om avstängning av väg som ordnas av polisinrättningen 
− evenemangsarrangören har redogjort för placeringen och varaktigheten av 

vägarbetena och andra störningar som kan väntas under den tid som en väg är 
avstängd samt villkoren som väghållarna satt upp för återställandet, reglering av 
trafiken och informationen 

− eventuellt avtal om när anmälningar om en offentlig tillställning ska lämnas in 

Polisinrättningens (eller kommunstyrelsens) begäran om utlåtande på avstängningen av en 

landsväg till väghållningsmyndigheten. 

Hos väghållningsmyndigheten behandlas ansökan om tillstånd för tillfälliga vägmärkes-
arrangemang och användningen av tillfälliga anordningar. 

Väghållningsmyndigheten sänder utlåtanden på planerna att spärra av en landsväg till 

polisinrättningen. 

Tidpunkt då en tillfällig vägannons kan sättas upp.  

Arrangören har tagit bort de tillfälliga vägannonserna. 

Sökanden har för de tillfälliga trafikarrangemangen och anordningarna ett tillstånd från 
väghållningsmyndigheten. 

Tidpunkt då anordningar tidigast kan föras upp inom ett vägområde för en landsväg. 

Ett trafikmeddelande från polisinrättningen. 

Evenemangsarrangören sänder namnen på de tillfälliga trafikdirigerarna till polis-
inrättningen. 
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3 Olika tillfälliga åtgärder 

3.1 Information för den allmänna trafiken 

Syftet med informationen för den allmänna trafiken är att minska störningarna som ett 
evenemang ger upphov till för användarna av en landsväg. Med hjälp av information 
kan de som rör sig i närheten av evenemangsplatsen i förväg få information om trafik-
konsekvenserna av evenemanget, och då kan enskilda väganvändare på eget initiativ 
välja en alternativ färdväg eller -tidpunkt samt förbereda sig på fördröjningar i trafiken. 
I informationen fokuserar man på att säkerställa smidigheten och säkerheten i den 
allmänna trafiken och undviker marknadsföring av det  egentliga evenemanget.  
 
Största delen av evenemangen ger upphov till ringa konsekvenser för trafiken  och då 
behövs ingen information för den allmänna trafiken. Om antalet deltagare ökar, leder 
detta i allmänhet också till ett större behov av information. Det centrala i bedömningen 
av behovet är de extra trafikvolymer som evenemanget ger upphov till i förhållande till 
den normala trafikvolymen och trafikledernas kapacitet.  
 

Polisinrättningen beslutar från fall till fall om sammanställningen av ett förhands-
meddelande om evenemanget. Efter att ha mottagit det förhandsmeddelande om 
trafikkonsekvenserna av evenemanget, som publicerats av polisinrättningen, 

publicerar Trafikverkets Vägtrafikcentral enligt egen prövning ett trafikmeddelande 
om trafikstörningen som det aktuella evenemanget ger upphov till. Vid publiceringarna 
iakttas Vägtrafikcentralens normala förfarande för publicering av trafikmeddelanden. 
Under evenemanget svarar förutom Vägtrafikcentralen också bland annat nödcentralen 
och polisinrättningens lägescentral för behovsprövningen då det gäller uppdaterad 
information om trafikkonsekvenser. 

 

3.2 Tillfällig annonsering vid vägarna 

Föreskrifter om tillfällig annonsering vid vägarna finns i 52 a § landsvägslagen. Med 
tillfällig annonsering vid vägarna avses annonsering som hänför sig till mötes-, 
informations-, nöjes- eller bröllopsevenemang eller andra jämförbara evenemang och 
samhälleliga, politiska eller andra ideologiska evenemang. Tillfälliga annonser vid 
vägarna får placeras ut tidigast en månad före det aktuella evenemanget och de ska tas 
bort senast en vecka efter evenemanget.  
 
I planeringen av en tillfällig annons vid vägar, dess budskap, utformning, utplacering 
och placeringsställe ska Trafikverkets föreskrift gällande reklam och annonsering vid 
vägar iakttas (Trafikverkets föreskrift om reklamer och annonsering vid vägar 
LIVI/5000/ 06.04.01/2016 gällande reklam och annonsering vid vägar). Det är skäl att 
bekanta sig med föreskriften genast från början av planeringen av evenemanget. 
Trafikverkets föreskrifter och andra anvisningar gällande de tekniska egenskaperna för 
och placeringen av tillfällig annonsering, som placeras inom ett vägområde för en 
landsväg eller som riktar sig till landsvägstrafiken, finns på väghållningsmyndighetens 
webbplats (se kapitel 1).  
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Bild 5.   Exempel på tillfällig vägannonsering.

Mökkiperä

EK
SS 3 / 6

3,4,7

P1, P2,
P3, P4

Esimerkkikuva

KOT I M E S S UT
M A L L I LASSA

1 0 . 6 . - 9 . 7 . 2 0 1 4

När Trafikverkets föreskrift iakttas behöver man inte lämna någon anmälan om till-
fällig annonsering vid vägarna till väghållningsmyndigheten. Markägarens tillstånd 
behövs dock alltid om man har för avsikt att placera tillfälliga annonser i enlighet 
med Trafikverkets föreskrifter utanför ett vägområde för en landsväg. Om man har 
för avsikt att placera tillfällig annonsering som är avsedd för dem som använder en 
landsväg inom ett detaljplaneområde, men ändå utanför trafikområdet för landsvägen, 
blir man eventuellt tvungen att fråga kommunen om nödvändiga tillstånd och vilka 
bestämmelser och anvisningar som ska tillämpas på reklam. 

Evenemangsarrangören fattar beslut om behövlig annonsering, svarar för att förbereda 
annonseringen, kostnaderna och ett säkert genomförande samt ser till att annonserna 
tas bort inom en vecka efter att evenemanget har avslutats. Om evenemangsarrangören  
har behov av att sätta upp annonsering tidigare än en månad  innan evenemanget 
börjar eller ta bort annonseringen senare än en vecka  efter att evenemanget har slutat, 
tolkas annonseringen som reklam invid vägen och inte som tillfällig annonsering. 
Placeringen av reklam invid vägen ska i enlighet med 52 § landsvägslagen anmälas 
till väghållningsmyndigheten (Birkalands NTM-central). Närmare information om 
anmälningsförfarandet finns på väghållningsmyndighetens webbplats (se kapitel 1).

Om man har för avsikt att placera vägannonsering i ett gatunät, ska kommunen 
rådfrågas om hur förordningar och anvisningar ska tolkas och på motsvarande sätt 
bestyrelsen för en enskild väg och/eller markägaren då det gäller enskilda vägar.

Av en tillfällig välplanerad vägannonsering för ett evenemang framgår antingen a) 
evenemangets namn och symbol, plats och tidpunkterna för evenemangets början och 
slut eller b) rutten till parkeringsplatsen för evenemanget genom att använda pilsymboler 
tillsammans med evenemangets namn eller symbol. Den tillfälliga vägannonseringen 
ska ha en krocksäker konstruktion, men tåla de härskande väderförhållandena under 
hela den tid som den används.  

HEMMÄSSA I 
MODELLBY
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Syftet med den tillfälliga vägannonseringen för ett evenemang kan vara att såväl 
informera om tidpunkten och platsen för evenemanget som att försäkra sig om att del-
tagarna på ett smidigt sätt kan nå parkeringsplatserna som arrangören reserverat för 
evenemanget och dirigera deltagarna till rutter som lämpar sig bäst för detta ändamål. 
Med vägvisningen som åstadkoms med hjälp av den tillfälliga vägannonseringen 
försöker man minska köbildning och trafiksäkerhetsrisker, som sökningen av objektet 
kan ge upphov till. För trafikens skull behöver ett evenemang i allmänhet inte någon 
tillfällig vägannonsering, om evenemanget ordnas på ett ställe till vilket det finns 
permanent vägvisning i vägnätet (jfr  Hartwall-arenan, Tammerfors mäss- och idrotts-
centrum). Vägvisning till parkeringsplatsen för evenemanget med hjälp av tillfällig väg-
annonsering kan behövas, om den körrutt som rekommenderas av evenemangs-
arrangören avviker från den körrutt som vanligtvis används för att anlända till stället 
eller från navigatorns anvisningar. Om vägannonsering inte lämpar sig för vägvisning 
till evenemanget, kan evenemangsarrangören ännu reda ut huruvida man genom 
tillfälliga vägmärkesarrangemang kan komma på ett lämpligare förfarande (se avsnitt 
3.3). Evenemangsarrangören ska alltid i god tid kontakta väghållningsmyndigheten 
gällande den planerade vägvisningen så att väghållningsmyndigheten kan ge råd om 
hur denna kan förverkligas på ett ändamålsenligt och lagligt sätt (se kapitel 1). 
 
Väghållningsmyndighetens kompetensrekommendation gällande den som planerar 
vägannonseringen i trafikförhållanden som är mer krävande än normalt är bred 
erfarenhet av att planera och förverkliga vägannonsering, Vägskydd 2 -utbildning eller 
någon annan säkerhetsutbildning för reglering av trafiken och arbete på ett vägområde 
samt utbildning som den tillfälliga vägannonseringen för ett tänkt evenemang kräver. 

Evenemangsarrangören svarar för kostnaderna för att skaffa, föra upp och ta bort väg-
annonseringen samt för skadeansvarskostnaderna. 
 

3.3 Tillfälligt vägmärkesarrangemang 

Med tillfälligt vägmärkesarrangemang avses uppsättande  av de för ett evenemang 
behövliga tillfälliga trafikanordningarna på en landsväg i de fall då väghållnings-
myndigheten beslutar om uppsättandet. Föreskrifter om uppsättande av trafik-
anordningar finns i 51, 54, 55 och 56 § vägtrafiklagen. Bland annat följande tas upp i 
lagen: En trafikanordning uppsätts på landsväg av väghållningsmyndigheten. 

Kommunen uppsätter trafikanordningen på gata, torg och annat trafikområde av 

motsvarande slag. På en enskild väg uppsätts en trafikanordning av väghållaren efter att 

ha fått kommunens samtycke, vilket dock inte utan giltig orsak får förvägras. För tillfälligt 

behov kan även polisen uppsätta trafikanordning på väg. Trafikanordning som uppsatts 

på väg får ej skadas eller utan tillstånd skymmas, avlägsnas, rubbas eller ändras. På väg 

eller i dess omedelbara närhet får inte uppsättas märken, skyltar eller andra anordningar 

som kan förväxlas med vägmärken eller andra trafikanordningar eller göra det svårare 

att se dessa. På väg får ej utan tillstånd uppsättas trafikanordning. Polisen eller väg-

hållaren får omedelbart avlägsna anordning som uppsatts i strid med stadgandena. 

Ansökan om tillstånd för tillfälligt vägmärkesarrangemang sänds till väghållnings-
myndigheten och tillståndet är enligt statsrådets förordning avgiftsbelagt. I sin till-
ståndsansökan ska evenemangsarrangören namnge en person som svarar för 
evenemangets trafikarrangemang. Den person som svarar för trafikarrangemangen 
svarar för planeringen och förverkligandet av vägmärkesarrangemanget, som ett 
evenemang kräver, dess operativa kvalitet samt ansökan om tillstånd som kompletterar 
trafikarrangemanget, inhämtande av nödvändiga föreskrifter för tillfällig dirigering av 
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trafiken och tillräcklig utbildning för de personer som deltar i uppsättandet av de 
behövliga vägmärkena för det tillfälliga trafikarrangemanget samt för personer som 
tillfälligt verkar som trafikdirigerare. Väghållningsmyndighetens kompetenskrav för 
den som planerar tillfälliga vägmärkesarrangemang är bred erfarenhet av att planera 
och förverkliga vägmärkesarrangemang, Vägskydd 2 -utbildning eller någon annan 
säkerhetsutbildning för reglering av trafiken och arbete på ett vägområde samt 
utbildning som det tillfälliga vägmärkesarrangemanget för ett tänkt evenemang kräver. 
 
Vägmärkena omfattar vägmärken av standardstorlek, dvs. standardmärken och 
informationsmärken. Standardmärkena enligt vägtrafikförordningen omfattar 
varningsmärken, märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt, förbuds- och 
begränsningsmärken, påbudsmärken och anvisningsmärken samt tilläggsskyltar till 
dessa. Förordningen innehåller föreskrifter om standardmärkenas storlek och form. 
Informationsmärkena omfattar vägvisare, orienteringstavlor, kännetecken och andra 
skyltar som används i vägvisningen. På basis av en fallspecifik prövning kan väg-
hållningsmyndigheten som tillfälligt informationsmärke godkänna tillfällig väg-
annonsering med information om antingen a) evenemangets namn och symbol, plats 
samt tidpunkterna för evenemangets början coch slut eller b) rutten till parkerings-
platsen för evenemanget genom att använda pilsymboler tillsammans med 
evenemangets namn eller symbol. Ett tillfälligt vägmärkesarrangemang kan 
innehålla tillfälliga standardmärken och tillfälliga informationsmärken. Om det 
dessutom finns behov av trafikreglering med hjälp av tillfälliga trafikdirigerare ska 
evenemangsarrangören kontakta polisinrättningen för förordnande av dessa (se 
avsnitt 3.4). 
 
Tillfälliga vägmärkesarrangemang kan med tillstånd förverkligas på nästan hela väg-
nätet bortsett från motorvägar och motortrafikleder, vägtunnlar, broar och färjor. Då 
det gäller evenemang som ger upphov till stora trafikflöden kan man undantagsvis 
bevilja ett tillstånd för tillfälliga informationsmärken på motorvägar och motortrafik-
leder, om vägvisningens kontinuitet kräver det på en kort sträcka eller ifall man finner 
det nödvändigt att särskilt markera vägvisning via någon annan rutt än den planskilda 
anslutning, som används i normala fall. I dessa undantagsfall med tillfälliga väg-
märkesarrangemang och tillfälliga informationsmärken bör en klar arbetsplan bifogas 
tillståndsansökan. Då det gäller uppsättande och borttagande av märken krävs det att 
man på evenemangsarrangörens bekostnad anlitar en entreprenör som har godkänts 
av väghållningsmyndigheten för arbete på motorvägar och motortrafikleder. 
 
Genom ett tillfälligt vägmärkesarrangemang med tillfälliga standardmärken försöker 
man minska smidighets- och säkerhetsproblem som evenemanget ger upphov till lokalt 
antingen på ett vägavsnitt eller vid en viss anslutning. I praktiken kan åtgärden 
innebära till exempel att i en anslutning förbättra kapaciteten i sidoriktningen genom 
att sänka hastighetsbegränsningen i huvudriktningen eller hindra trafikstockning 
genom att förbjuda parkering vid vägkanten. Dessa tillfälliga åtgärder kan genomföras 
med standardmärken och tilläggsskyltar enligt  vägtrafikförordningen.  
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Bild 6.   Exempel på standardmärken utan tilläggsskyltar.
361. 372. 351.371.

Evenemangsarrangören uppgör som bilaga till sin tillståndsansökan en trafik-
regleringsplan, som innehåller en beskrivning av det tänkta tillfälliga vägmärkes-
arrangemanget. Planen ska innehålla exakta kontaktuppgifter till evenemangets 
arrangör och  till personen som svarar för evenemangets trafikarrangemang samt 
uppgifter om evenemanget, till exempel evenemangets namn, karaktär, placering, 
tidpunkt, uppskattat deltagarantal och även perioden då den tillfälliga vägmärkes-
regleringen behövs i vägnätet. Trafikregleringsplanen görs på ett kartblad där förutom 
placeringen av evenemangets olika aktiviteter också visas vilka vägmärken man har för 
avsikt att använda, var de placeras samt i vilken ordning dessa sätts upp och tas bort 
(samt placeringen av eventuella tillfälliga trafikdirigerare). Vid behov ska evenemangs-
arrangören på egen bekostnad för sammanställningen av trafikregleringsplanen anlita 
en konsult som specialiserat sig på trafikplanering.

Väghållningsmyndigheten kan bevilja tillstånd för ett tillfälligt vägmärkesarrangemang 
för ett evenemang, om de märken som används samt placeringen och uppsättandet 
av dessa är välplanerade och de planerade åtgärderna anses bidra till att förbättra 
smidigheten och säkerheten i den allmänna trafiken. Användningen av vägmärken 
regleras i vägtrafikförordningen samt i anvisningen “Yleisohjeet liikennemerkkien 
käytöstä (Allmänna anvisningar om användning av vägmärken)” (Vägförvaltningen 
2003). I bilagorna till denna anvisning finns dessutom bland annat “Anvisningar om 
tillfälligt vägmärkesarrangemang och anlitande av trafikdirigerare för att tillfälligt 
förbättra smidigheten vid anslutningar inom vägnätet”, vilka är avsedda att bifogas 
tillståndet som anvisning (se bilaga 3). 

Ytterligare information som kan behövas för ett tillfälligt trafikarrangemang på en 
landsväg finns i bland annat följande anvisningar från Trafikverket:
• Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä (Allmänna anvisningar om användning av 

vägmärken), Vägförvaltningen 2003
• Liikennemerkkien rakenne ja pystytys (Vägmärkens konstruktion och uppsättning), 

Trafikverkets anvisningar 20/2013
• Liikenne tietyömaalla - Tienrakennustyömaat (Trafiken på en vägarbetsplats - 

Vägbyggnadsplatser) Trafikverkets anvisningar 1/2016

I ett positivt tillståndsbeslut ges anvisningar om hur det tillfälliga vägmärkes-
arrangemanget ska förverkligas. 

Väghållningsmyndigheten ger information om villkoren för de tekniska egenskaperna, 
placeringen och uppsättningen av ett tillfälligt vägmärkesarrangemang, som uppförs 
på en landsvägs vägområde eller som är avsett för landsvägstrafiken, samt om andra 
villkor för att få ett tillstånd (se kapitel 1). Om ett vägmärkesarrangemang uppförs 
på gatunätet, ska tillstånd begäras från kommunen och på motsvarande sätt från 
väghållaren för en enskild väg eller markägaren, då det gäller en enskild väg. 
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Tillfälliga vägmärken kan i allmänhet placeras inom ett vägområde för en landsväg på 
samma sätt som permanenta vägmärken, men man strävar till att inte behöva sänka 
ner stolpar eller fundament i marken för att undvika  skador på eventuella kablar och 
ledningar i marken samt de elsäkerhetsrisker, som dessa kan ge upphov till. Om man 
blir tvungen att sänka ner en stolpe eller ett fundamentet i marken, är arrangören 
skyldig att ta reda på placeringen av evenuella ledningar, kablar och andra 
konstruktioner i marken samt att ersätta eventuella skador på dessa. Ett tillfälligt 
standardmärke får inte fästas i en fast trafikanordning eller ett vägräcke. Fasta 
vägmärken som står i konflikt med det tänkta tillfälliga trafikarrangemanget ska under 
den tillfälliga vägmärkesregleringen antingen tas bort eller täckas över med gråa mjuka 
skydd eller täckskivor som är avsedda för detta ändamål. Det godkänns inte att ett 
märke svängs åt sidan eller täcks över med en avfallssäck.  
 
Tillfällig vägmärkesreglering uppförs så att väderfenomen, luftströmmar från fordon 
eller snövirvlar från snöplogar om vintern inte fäller eller flyttar vägmärkena. 
Uppsättningskonstruktionerna ska vara krocksäkra. Tillfällig vägmärkesreglering eller 
uppsättandet och borttagandet av denna får inte ge upphov till olägenheter för gång- 
och cykeltrafiken eller för vägunderhållet. Evenemangsarrangören svarar för 
kostnaderna för att skaffa, sätta upp och ta bort vägmärkesarrangemanget samt för 
skadeansvarskostnaderna. 
 

3.4 Tillfällig dirigering av vägtrafiken med 
hjälp av trafikdirigerare  

Bland annat följande bestämmelser om tillfälliga trafikdirigerare finns i 49 § väg-
trafiklagen: För säkerställande av trygg och smidig trafik får trafiken regleras också av 

dem som polisen förordnar att tillfälligt reglera trafiken på grund av idrottstävlingar, 

folkfester eller utställningar eller av andra motsvarande orsaker. Den som reglerar 

trafiken ska använda klädsel som kan urskiljas tydligt och uppfyller kraven i standard 

SFS-EN 471. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på den som 

förordnats att reglera trafiken. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadestånds-

lagen (412/1974). 

 

Polisinrättningen beslutar om tillfällig reglering av trafiken med hjälp av trafik-
dirigerare under ett evenemang genom att förordna trafikdirigerare för uppgiften. 
Polisinrättningen riktar före förordnandet sin prövning inklusive kompetenskontroller 
på sådana personer som föreslagits av evenemangsarrangören och som har gett sitt 
samtycke till att tillfälligt reglera trafiken under ett evenemang. Evenemangs-
arrangören ska hos polisinrättningen ansöka om att evenemangets tillfälliga trafik-
dirigerare blir förordnade till uppgiften. Polisinrättningarna ger anvisningar om 
förfarandena i anslutning till själva ansökan om förordnande. Polisinrättningen ger 
enligt egen prövning de tillfälliga trafikdirigerarna anvisningar om uppgifterna, innan 
dessa förordnas att tillfälligt reglera trafiken. 
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Bild 7. Exempel på vägmärken som skyddar en tillfällig trafikdirigerare (se 

avsnitten 3.3 och 3.5). Människogestalten illustrerar i denna anvisning 

en tillfällig trafikdirigerare.

B)
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– suurin sallittu nopeusrajoitus, jossa liikenteenohjaajat saavat toimia on 50 km/h

– liikennemerkin alareunan korkeus tien pinnasta vähintään 1,5 m
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Tilapäisen liikenteenohjaajan varustevaatimus:
• varoitusvaatetus: standardin SFS-EN-471 tai SFS-EN-
20471 mukainen liivi

– luokka 3
• pysäytysmerkki: merkki 311 (ajoneuvolla ajo kielletty)

– päivällä päiväloistekalvo 
– suositus: pimeän tai hämärän aikaan sisältä valaistu

Tapahtuman tilapäistä liikenteenohjaajaa koskeva
maantieverkon tienpitoviranomaisen vaatimus ja 
suositus 

Tilapäisen liikenteenohjaajan perehdyttäjän, esimiehen ja 
suojaamiseen tarkoitettujen liikennejärjestelyjen 
suunnittelijan osalta suositellaan: 

• laaja kokemus em. tehtävistä + Tieturva 2 tai muu 
liikenteenohjaukseen saatu koulutus

Tilapäisen liikenteenohjaajan asiantuntemuksen osalta 
suositellaan lisäksi:

• ajo-oikeus
• perehdytetään omaan tehtäväänsä  
• kokemus liikenteenohjaajana toimimisesta tai Tieturva-
koulutus tai muu liikenteenohjaukseen saatu koulutus

• Erilaisten tapahtumien tarvitseman tilapäisen 
liikenteenohjauksen sisältämää tilapäistä liikenteenohjaajaa 
koskeva tienpitoviranomaisen vaatimus ja suositus.  
• Poliisilaitos arvioi tapauskohtaisesti tilapäiseltä 
liikenteenohjaajalta edellytettävää asiantuntemusta.
• Tapahtumien osalta tilapäisen liikenteenohjaajan 
määräämistä tehtäväänsä on haettava poliisilaitokselta.

Tilapäistä liikenteenohjaajaa koskevat säädöspohjaiset 
vaatimukset:

• täysi-ikäisyys (18-v) 
• antanut suostumuksen tehtävään
• tehtävän edellyttämä asiantuntemus

Efter behov kan en tillfällig trafikdirigerare stoppa en enskild trafikström på en landsväg 
för högst 10 minuter. Den tid för ett enskilt trafikstopp som man försöker uppnå är 
dock betydligt kortare än tio minuter. Om det på en landsväg eller en rutt för allmän 
trafik, vilka anses vara trafikmässigt betydande, finns behov att stoppa trafiken flera 
gånger i följd på grund av ett evenemang, får den totala fördröjningen för en enskild 
väganvändare bli högst 10 minuter till följd av dessa stopp. Detta mål grundar sig på 
väghållningsmyndighetens tidigare servicelöfte om att en enskild väganvändare vid 
planeringen av en resa bör bereda sig på en sporadisk fördröjning på cirka 10 minuter. 
Trafiken får tillfälligt stoppas endast med märke 311 (fordonstrafik förbjuden), som 
man håller i handen. Om det finns behov av att stoppa den allmänna trafiken för en 
längre tid, ska evenemangsarrangören ta reda på möjligheterna att tillfälligt stänga av 
en väg eller ändra evenemanget.

I vägnätet behövs tillfälliga trafikdirigerare bland annat ofta i samband med tillfälliga 
vägmärkesarrangemang (se avsnitt 3.3) och i praktiken alltid i samband med en tillfällig 
vägavstängning (se avsnitt 3.5). Väghållningsmyndigheten rekommenderar att tillfälliga 
trafikdirigerare endast används i områden där hastigheten har begränsats till högst 
50 km/h och att trafikdirigerarna skyddas förutom med skyddskläder också med bl.a. 
varnande vägmärken. Undantag från väghållningsmyndighetens rekommendationer 
kan på landsvägsnätet göras enligt beslut från polisinrättningen. I slutet av denna 
anvisning bland anvisningsbilagorna gällande tillfälliga vägmärkesarrangemang 
och tillfällig avstängning av väg finns också ”Väghållningsmyndighetens krav och 
rekommendation gällande personer som på landsvägsnätet tillfälligt dirigerar trafiken 
under ett evenemang” (se bilagorna 3 och 6).

Stopp Vägen avstängd
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Det är ett exceptionellt alternativ att tillfälligt stoppa trafiken i syfte att säkerställa 
trygg och smidig trafik i en situation då det anses att enbart reglering med vägmärken 
inte är en tillräcklig åtgärd. I allmänhet uppstår ett behov av att tillfälligt stoppa 
trafiken när det till följd av tillfälligt ökade trafikvolymer i en anslutning finns risk för 
en stockning som blockerar anslutningen. Smidig trafik kan säkerställas genom att 
turvis stoppa trafikströmmar från olika riktningar. En annan typisk situation som kräver 
att trafiken tillfälligt regleras av en person är när någon aktivitet som ett evenemang 
ger upphov till temporärt korsar en landsväg med allmän trafik. Det kan då till exempel 
vara fråga om att evenemangsdeltagarna korsar en väg under ett evenemang. Ett 
tillfälligt stopp av den allmänna trafiken berättigar inte evenemangsarrangören att på 
vägområdet mellan stoppunkterna agera i strid med vägtrafikbestämmelserna. Sådana 
aktiviteter på en väg som strider mot trafikbestämmelserna kräver alltid en tillfällig 
avstängning av vägen. I den utsträckning det är möjligt bör man i planeringen av ett 
evenemang försöka undvika behovet av tillfälliga stopp i trafiken och att tillfälligt 
stoppa trafiken ska betraktas som en sista utväg för att säkerställa säkerheten för den 
allmänna trafiken och deltagarna. 
 
Evenemangsarrangören skall, efter att från polisinrättningen fått förordnande för sina 
föreslagna tillfälliga trafikdirigerare, ansöka om tillstånd från vägmyndigheten för det 
tillfälliga vägmärkesarrangemanget som skall skydda trafikdirigerarna, om dessa 
frågor inte har beaktats redan i polisinrättningens beslut eller förordnande. Kommunen 
är väghållningsmyndighet beträffande gatunätet och bestyrelsen för en enskild väg 
eller markägaren i fråga om enskilda vägar.  
Väghållningsmyndigheten tillstyrker inte att för ett evenemangs behov använda 
tillfälliga trafikdirigerare i samband med ett tillfälligt vägmärkesarrangemang: 

• invid motorvägar eller motortrafikleder 
• i tunnlar, på broar eller färjor 
• när trafiken på grund av förhållandena inte kan stoppas på ett tryggt sätt 
• om fördröjningen som stoppet ger upphov till beräknas bli längre än 10 minuter 
• om man under den tid som trafiken stoppas har för avsikt att på vägområdet 

handla i strid med vägtrafikbestämmelserna 
 

Evenemangsarrangören svarar för den av polisinrättningen förordnade tillfälliga 
trafikdirigerarens utbildning, utrustning, introduktion och säkerhet. 
 

3.5 Tillfällig avstängning av väg 

Bland annat följande tas upp i 54 § vägtrafiklagen: Angående tillfällig avstängning av 

väg och reglering av trafik på grund av arbete som utförs på vägen, idrottstävling eller 

militärövning eller av annan därmed jämförbar orsak stadgas genom förordning.  
 
Gällande tillfällig avstängning av en väg på grund av ett evenemang uppges i 51 § 
vägtrafikförordningen följande angående anordnande av hastighetstävlingar för 

motorfordon på en väg: Hastighetstävlingar för personbilar och motorcyklar får 

arrangeras endast på avstängda vägar. För avstängning av en väg krävs tillstånd. 

Kommunstyrelsen beviljar tillstånd för trafikleder som ingår i en detaljplan. I övriga fall 

beviljas tillståndet av den polisinrättning inom vars verksamhetsområde körrutten eller 

huvuddelen av den är belägen. Tillståndsmyndigheten ska höra väghållaren innan den 

beviljar tillstånd. Hastighetstävlingar för andra än i 1 mom. nämnda motorfordon får inte 

arrangeras [i första momentet nämns endast personbilar och motorcyklar som 
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motorfordon]. Hastighetstävling är varje tävling, där deltagarna har getts en sådan 

målsättning angående hastigheten som strider mot förpliktelsen i 23 § vägtrafiklagen.  
 
I 51 § vägtrafikförordningen uppges dessutom följande om tillfällig avstängning av en 
väg på grund av ett evenemang beträffande anordnande av andra evenemang än 
hastighetstävlingar för motorfordon på en väg: Polisen [polisinrättningen] har efter 

att ha hört väghållaren rätt att tillfälligt stänga av en väg med anledning av t.ex. 

idrottstävlingar, folkfester, utställningar, försvarsmaktens övningar, parader eller 

uppvisningar. I brådskande fall kan polisen [polisinrättningen] tillfälligt stänga av en 

väg utan att höra väghållaren. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att den myndighet som fattar beslut om 
tillfällig avstängning av en väg är kommunstyrelsen, om avsikten är att på en trafikled 
som tas upp i en detaljplan ordna en hastighetstävling för personbilar eller motor-
cyklar. I fråga om alla andra evenemang är polisen den myndighet som beslutar om 
avstängning av en väg. Den myndighet som beslutar om tillfällig avstängning av en väg 
begär ett utlåtande från varje väghållare för vägnätdelen som man har för avsikt att 
stänga innan man fattar ett beslut om att stänga av vägen. I fråga om landsvägar är det 
väghållningsmyndigheten som ger ett utlåtande på tillfällig avstängning av en väg. 
 
Tillstånd för tillfällig avstängning av en landsväg ska sökas hos myndigheten som 
beslutar om dessa frågor. I sin tillståndsansökan ska evenemangsarrangören namnge 
en person som svarar för evenemangets trafikarrangemang. Den person som svarar 
för trafikarrangemangen svarar för planeringen, förverkligandet och den operativa 
kvaliteten av den tillfälliga vägavstängningen, som ett evenemang kräver, ansökan om 
tillstånd som kompletterar trafikarrangemanget, införskaffandet av nödvändiga 
förordnanden för eventuell tillfällig trafikdirigering samt för tillräcklig utbildning för de 
personer, som deltar i uppsättandet av för den tillfälliga avstängningen behövliga 
vägmärken och andra trafikanordningar eller tillfälligt verkar som trafikdirigerare. 
Väghållningsmyndighetens kompetenskrav för den som planerar tillfällig avstängning 
av en väg är bred erfarenhet av att planera och förverkliga vägavstängningar, Vägskydd 
2-utbildning eller någon annan säkerhetsutbildning för reglering av trafik och arbete 
på vägområde samt utbildning som den tillfälliga vägavstängningen för ett tänkt 
evenemang kräver. 
 
Evenemangsarrangören ska skriftligen ansöka om ett tillstånd för att tillfälligt stänga 
av en väg. Tillståndsansökan ska innehålla bland annat sökandens kontaktuppgifter 
och uppgifter om personen som svarar för trafikarrangemangen under evenemanget 
samt uppgifter om evenemanget, till exempel evenemangets namn, det uppskattade 
deltagarantalet samt tidpunkten då det finns behov för en tillfällig vägavstängning. Till 
tillståndsansökan fogas en karta där evenemangsplatsen har markerats samt en plan 
för regleringen av trafiken av vilken det framgår vilka vägmärken som används, 
meddelanden om vägavstängningar och var dessa placeras, uppsättnings- och bort-
tagningsordning samt placeringen av trafikdirigerare.  
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Den väghållningsmyndighet som bereder ett utlåtande gällande en tillfällig 
avstängning av en landsväg ska försäkra sig om att det tänkta evenemanget är lagligt 
och fundera över alternativa sätt att reglera trafiken under avstängningen, vilka olägen-
heter denna ger upphov till för den allmänna trafiken (möjligheter för en omväg, 
konsekvenser för tidtabellsenlig linjetrafik och utryckningsfordons framkomlighet, 
inverkan på möjligheterna att nå fastigheterna inom avstängningsområdet) samt de 
negativa konsekvenserna av evenemanget för vägarnas skick under avstängningstiden 
(nödvändigheten av att upprätta ett avtal om återställande). I ett positivt utlåtande kan 
väghållningsmyndigheten kräva att evenemangsarrangören tar ansvar för bland annat 
ordnande av tidvis genomfart genom det tillfälligt avstängda vägavsnittet, skyltning 
av omväg som ersätter det tillfälligt avstängda vägavsnittet och återställande av ett 
tillfälligt avstängt vägavsnitt. 
 
I sitt utlåtande beaktar väghållningsmyndigheten bland annat den trafikmässiga 
betydelsen av landsvägsavsnittet som man har för avsikt att stänga av, försäkrar sig i 
fråga om trafikvolymen och avstängningspunkterna om möjligheten att tryggt kunna 
stoppa den allmänna trafiken (hastighetsbegränsning, reglering och sikten även när 
bilköerna blir längre) samt eventuellt framlagda omvägsalternativ samt bedömer 
huruvida trafikmiljön och det planerade trafikregleringsarrangemanget möjliggör en 
säker förflyttning till och från omvägen. 
 
Väghållningsmyndigheten bifaller inte en tillfällig avstängning av en landsväg för 
ett evenemang i följande förhållanden: 

• invid motorvägar eller motortrafikleder 
• i tunnlar, på broar eller färjor (ett undantag är en hel tunnel, bro eller färja som 

enligt en fallspecifik prövning kan bifallas) 
• när trafiken på grund av förhållandena inte kan stoppas på ett tryggt sätt 
• på riksvägar och stamvägar i allmänhet 
 
• på landsvägar där ÅDT (den genomsnittliga dygnstrafikvolymen under ett år, 

fordon per dygn) är över 200 och en omväg som orsakar en fördröjning på högst 
10 minuter inte kan anordnas på ett fungerande och säkert sätt 

• när man har för avsikt att på en landsväg ordna en hastighetstävling för andra 
motorfordon än personbilar eller motorcyklar 

• när den tänkta avstängningstiden i fråga om start- och sluttidpunkterna är 
obestämd eller till och med kan dra ut på tiden 

 
Väghållningsmyndighetens bifall prövas alltid från fall till fall med hänsyn till 
evenemangets karaktär och de härskande förhållandena. 
 

I anslutning till ett evenemang krävs en tillfällig avstängning av en landsväg i det 
fall att 

• den fria framfarten för den allmänna trafiken förhindras i sin helhet, delvis eller 
från någon ankomstriktning till ett viss landsvägsavsnitt eller en viss del av en 
väg (storleken av området som stängs av har ingen betydelse) för mer än 10 
minuter 

• aktiviteter som man tänkt ordna på en landsväg strider i fråga om karaktären 
mot bestämmelserna om vägtrafiken eller ett vägområde 

• aktiviteter som man har tänkt ordna på en landsväg ger upphov till exceptionell 
fara för den allmänna trafiken  

• den allmänna trafiken på en landsväg ger upphov till exceptionell fara för det 
tänkta evenemanget 
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• det går inte att påvisa en alternativ metod för att ordna evenemanget till 
rimliga kostnader och effekter 

 

Skyldighet att ordna möjlighet till genomfart och återställa landsvägen 
 
I ett bifallande utlåtande lägger väghållningsmyndigheten fram vilka särskilda aktörer 
i den allmänna trafiken (utryckningsfordon, tidtabellsenlig kollektivtrafik, tidtabells-
enliga transporter, invånarnas möjligheter att nå och lämna en fastighet inom 
avstängningsområdet) för vilka evenemangsarrangören ska vara beredd att med 
hänsyn till transportens skyndsamhet ordna genomfart genom ett tillfälligt avstängt 
landsvägsområde.  
 
Som utryckningsfordon räknas polisens, Gränsbevakningsväsendets, försvarsmaktens 
eller räddningsväsendets utryckningsfordon i tjänsteuppdrag, fordon som 
transporterar eller ska hämta en sjuk eller skadad person för vård, fordon som 
transporterar en läkare, veterinär eller sjukskötare i brådskande tjänsteuppdrag samt 
ett fordon som transporterar en myndighetsperson som övervakar trafiken på en 
brådskande tjänsteresa.  
 
När något av de ovan nämnda fordonen anländer till platsen i ett brådskande uppdrag 
och fordonsföraren meddelar att hen vill fortsätta färden omedelbart ska 
trafikdirigeraren vid avstängningsstället utan dröjsmål vidta sådana åtgärder att 
fordonet så snart som möjligt ska kunna fortsätta sin färd. 
 
Väghållningsmyndigheten förelägger dessutom i sitt bifallande utlåtande 
evenemangsarrangören en skyldighet att återställa landsvägen i ursprungligt skick när 
avstängningen upphör. Återställandet påbörjas innan avstängningen upphör, och de 
slutliga arbetena utförs omedelbart efter att avstängningen har upphört. Evenemangs-
arrangören är alltid skyldig att återställa vägen i minst sådant skick som vägen var i 
innan avstängningen påbörjades. Om ett evenemang orsakar särskilt stort slitage på 
vägen, till exempel hastighetstävlingar för motorfordon, ska ett särskilt avtal om åter-
ställandet ingås mellan evenemangsarrangören och en entreprenör som har godkänts 
av väghållningsmyndigheten. Väghållningsmyndigheten är inte en avtalspart, men är 
den part som godkänner upprättandet av avtalet och som övervakar att avtalet iakttas 
genom start- och slutbesiktningar. Om det inte krävs något avtal om återställande i 
ursprungligt skick, vilket i allmänhet är fallet när det är fråga om en marknad som 
ordnas på en bygata, antecknas återställningsskyldigheten kortfattat i väghållnings-
myndighetens utlåtande. Då det gäller evenemang som endast orsakar ringa vägslitage 
kan städning av vägområdet och avhjälpande av skador efter evenemanget vara en 
tillräcklig åtgärd för återställandet. Genom återställningsskyldigheten försäkrar sig 
väghållningsmyndigheten om att landsvägen är i enlighet med löftet om servicenivå 
som väghållningsmyndigheten gett väganvändarna, när vägen efter avstängningen 
igen öppnas för den allmänna trafiken. När så kallade dubbstift används i vinterrallyn 
är arrangören skyldig att återställa även körrutter utanför vägavsnittet som man tänkt 
stänga av. 
 
Evenemangsarrangören svarar för alla kostnader som ordnandet av en genomfarts-
möjlighet och återställandet av en väg i ursprungligt skick ger upphov till. På väg-
hållningsmyndighetens webbplats (se kapitel 1) och i bilagorna till denna anvisning 
finns bland annat "Anvisningar om upprättande av ett återställningsavtal för delar av 
landsvägsnätet", som är avsedd för evenemangsarrangören som anvisning och modell 
för att upprätta ett återställningsavtal (se bilaga 4).  



28 Trafikverkets anvisningar 3swe/2017 
 Evenemang och landsvägar 

 
 
 

 

Tillfällig avstängning av väg och skyldighet att ordna omväg 
 
Efter behov ska väghållningsmyndigheten i sitt bifallande utlåtande för evenemangs-
arrangören lägga fram en skyldighet att ordna en fungerande omväg under 
avstängningen av en landsväg. Avsikten är att användningen av en omväg inte ger 
upphov till en fördröjning som är längre än 10 minuter. I skyltningen för omvägen ska 
de permanenta informationsmärkena lämnas synliga och orterna. som vägvisas via den 
avstängda vägen, täcks över med röd tejp (se bild 8). För detta ändamål får man endast 
använda minst 100 mm bred, röd och reflekterande tejp som är avsedd för 
trafikreglering och tillfällig självhäftning vid den reflekterande ytan av ett vägmärke. 
Det lönar sig att från tillverkaren eller importören begära en skriftlig broschyr eller ett 
intyg över tejpens egenskaper (i synnerhet löstagbarhet och att tejpen inte förorsakar 
fläckar eller nedsmetning). Materialets kvalitetskrav presenteras i Trafikverkets 
anvisning “Liikennemerkkien rakenne ja pystytys (Vägmärkenas konstruktion och 
uppsättning)” (Trafikverket 20/2013). Tejpen fästs på tavlan i form av ett stort X. Det 
är absolut förbjudet att använda tejp som smutsar ner eller river loss underlaget för att 
inte den reflekterande ytan på ett vägmärke ska skadas. I bilagorna till denna anvisning 
finns bland annat "Rekommendation om tillfällig vägvisning för en omväg förbi ett 
avstängt vägavsnitt i ett lågtrafikerat landsvägsnät”, som är avsedd som en bilaga till 
utlåtandet (se bilaga 5). 
 
I ett bifallande utlåtande lägger väghållningsmyndigheten alltid fram en skyldighet för 
evenemangsarrangören att genomföra tillfälliga trafikarrangemang i anslutning till en 
tillfällig avstängning av en landsväg. I bilagorna till denna anvisning finns bland annat 
"Rekommendation om tillfällig avstängning och anlitande av trafikdirigerare i ett 
lågtrafikerat landsvägsnät”, som är avsedd som en bilaga till utlåtandet (se bilaga 6). 
 
Ytterligare information som kan behövas i trafikarrangemang för tillfällig avstängning 
av en landsväg finns i bland annat följande anvisningar från Trafikverket: 

• Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä (Allmänna anvisningar om användning 
av vägmärken), Vägförvaltningen 2003 

• Liikennemerkkien rakenne ja pystytys (Vägmärkenas konstruktion och 
uppsättning), Trafikverkets anvisningar 20/2013 

• Sulku- ja varoituslaitteet (Avstängnings- och varningsanordningar), 
Trafikverkets anvisningar 39/2013  

• Liikenne tietyömaalla - Tienrakennustyömaat (Trafiken på en vägarbetsplats - 
Vägbyggnadsplatser) Trafikverkets anvisningar 1/2016 
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Bild 8.   Exempel på informationsmärken som används i tillfällig vägvisning för en 

omväg. 

 
När den myndighet (polisinrättningen eller kommunstyrelsen), som beslutar om 
tillfällig avstängning av en väg, har fått de behövliga utlåtandena och tillstånden, fattar 
myndigheten ett beslut om tillfällig avstängning av en väg. Om beslutet är positivt, 
sänder ifrågavarande myndighet sitt beslut om vägavstängningen till evenemangs-
arrangören samt för kännedom till berörda väghållare (väghållningsmyndigheten då 
det gäller landsvägar). Den myndighet som har fattat ett positivt beslut gällande 
tillfällig avstängning av en väg är skyldig att ge evenemangsarrangören anvisningar om 
hur denne skall agera på ett korrekt och säkert sätt i sina avstängningsåtgärder inom 
det landsvägsnät, vars trafik påverkas av avstängningsbeslutet. I en bilaga till 
avstängningsbeslutet ger den myndighet som beslutar om tillfällig avstängning av en 
väg evenemangsarrangören föreskrifter och anvisningar om bland annat de tillfälliga 
trafikarrangemangen. 
 
Evenemangsarrangören är skyldig att iaktta myndighetsbeslutet om tillfällig 
avstängning av en väg.  
 
Meddelanden om tillfällig vägavstängning kan börja sättas upp vid vägkanten fyra 
veckor innan evenemanget börjar och de ska vara uppsatta minst två veckor innan 
evenemanget börjar. Meddelandena ska tas bort inom två dygn efter att vägen har 
öppnats för allmän trafik. 
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Bild 9.  Exempel på avstängningsbommar och avstängningsstaket som kan an-

vändas vid en tillfällig avstängning av ett vägavsnitt eller en väg.

En avstängning av en väg kräver alltid synliga vägmärken, avstängningsbommar och 
avstängningsstaket (se bild 9), som varnar, sänker hastigheten och hindrar tillträde, 
eller varningsfordon som parkerats på vägen i syfte att hindra körning in på det 
tillfälligt avstängda området. Vid avstängningspunkten stoppas trafiken av en person 
som av polisen förordnats att reglera trafiken (se kapitel 3.4). Om avstängningspunkten 
är fullständigt avstängd med avstängningsstaket och det inte finns någon som 
helst möjlighet till genomfart under avstängningstiden, kan polisen förordna att en 
ordningsvakt i stället för en trafikdirigerare ska övervaka att avstängningsstaketet hålls 
på plats och efterföljs.

Tillfälliga vägmärken kan i allmänhet placeras inom ett vägområde för en landsväg på 
samma sätt som permanenta vägmärken, men man strävar till att inte behöva sänka 
ner stolpen eller fundamentet i marken så att skador på eventuella kablar och ledningar 
i marken samt elsäkerhetsrisker som detta kan ge upphov till kan undvikas. Om man 
blir tvungen att sänka ner stolpen eller fundamentet i marken, är arrangören skyldig 
att ta reda på var ledningar, kablar och andra konstruktioner har placerats i marken 
samt att ersätta eventuella skador på dessa. Ett tillfälligt standardmärke får inte fästas 
i en permanent trafikanordning eller ett vägräcke. Permanenta vägmärken ska under 
trafikarrangemanget i anslutning till en tillfällig vägavstängning tas bort eller täckas 
över med för detta ändamål avsedda gråa överdrag eller täckskivor i den utsträckning de 
permanenta vägmärkena står i konflikt med det tänkta tillfälliga trafikarrangemanget. 
Det godkänns inte att ett märke svängs åt sidan eller täcks över med en avfallssäck.

Trafikarrangemangen i anslutning till en tillfällig avstängning av en väg uppställs så, 
att väderfenomen, luftströmmar från fordon eller snövirvlar från snöplogar på vintern 
inte fäller eller flyttar på de tillfälliga trafikanordningarna eller meddelandena om väg-
avstängningen. Varje vecka och ett par dagar före evenemanget ska man kontrollera 
att meddelandena om vägavstängningen hålls på plats. Trafikarrangemang i anslutning 
till en tillfällig avstängning av en väg eller uppställandet och borttagandet av detta får 
inte ge upphov till olägenheter för fotgängar- och cykeltrafiken eller för vägunderhållet 
i näromgivningen av det tillfälligt avstängda området.

Evenemangsarrangören svarar alltid för alla kostnader för ordnandet av en omväg 
och genomförandet av ett tillfälligt trafikarrangemang i anslutning till en tillfällig 
vägavstängning (utbildning, arbetsledning, uppsättande och borttagande).
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3.6 Tillfällig användning av väg för annat 
ändamål än landsvägsändamål 

I 42 § landsvägslagen föreskrivs bland annat följande: För att ett vägområde och sådana 

konstruktioner, anläggningar och anordningar som finns på vägområdet ska få användas 

för andra ändamål än landsvägsändamål krävs det tillstånd av väghållnings-

myndigheten. 
 
Med landsvägsändamål avses användning av en landsvägs vägområde för allmän trafik 
med iakttagande av gällande regler (bl.a. landsvägslagen, vägtrafiklagen, vägtrafik-
förordningen och olika lagar och förordningar gällande fordon och transporter) samt 
åtgärder i anslutning till väghållningen på en landsvägs vägområde. Bortsett från 
tillstånd för specialtransport har väghållningsmyndigheten inte rätt att bevilja tillstånd 
till undantag från reglerna gällande den allmänna trafiken. Trafi har rätt att bevilja 
dispens då det gäller de tekniska bestämmelserna om fordon. Bestämmelserna om den 
allmänna trafiken gäller inte på en avstängd väg och därför är en tillfällig avstängning 
av en väg (se avsnitt 3.5) med tillstånd från behörig myndighet en eventuell lösning för 
vissa evenemang. All annan användning av ett vägområde för en landsväg för annat än 
landsvägsändamål, där dock bestämmelserna om den allmänna trafiken skall iakttas, 
kräver ett skriftligt tillstånd från väghållningsmyndigheten. Dessutom kan 
användningen av ett vägområde för annat än landsvägsändamål utöver de ovan 
nämnda besluten och tillstånden också kräva exempelvis en förhandsanmälan om en 
offentlig tillställning till polisinrättningen eller andra myndighetstillstånd, beroende på 
de tänkta aktiviteterna. 
 
I princip förhåller sig väghållningsmyndigheten negativt till användning av ett väg-
område för ett evenemang i följande förhållanden: 

• på motorvägar eller motortrafikleder 
• i tunnlar, på broar och färjor, i bergskärningar och på branta vägbankar 
• i allmänhet i den omedelbara närheten av det för den allmänna trafiken 

anvisade vägutrymmet och då det på grund av förhållandena inte är tryggt att 
använda vägområdet 

 
Det finns få exempel på tillståndspraxis i anslutning till evenemang till följd av att 
denna form av tillstånd fördes in i vägtrafiklagen först sommaren 2016. Väghållnings-
myndighetens inställning prövas alltid från fall till fall med hänsyn till evenemangets 
karaktär och de härskande förhållandena.  
 
Tillstånd för tillfällig användning av en landsväg för något annat ändamål än lands-
vägsändamål söks hos väghållningsmyndigheten. Mer information om möjligheten att 
få ett tillstånd då det gäller landsvägsnätet fås av väghållningsmyndigheten (se kapitel 
1). Om en vägs tillfälliga användning för annat än vägändamål gäller en gata, ska 
tillstånd begäras från kommunen och på motsvarande sätt från väghållaren för en 
enskild väg och/eller markägaren, då det gäller en enskild väg.  
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3.7 Uppsättande av tillfälliga anordningar 

Med tillfälliga anordningar avses andra anordningar eller konstruktioner, som behövs 
för att ordna ett evenemang, än de trafikanordningar som behövs för tillfällig reglering 
av den allmänna trafiken. De vanligaste anordningarna omfattar avstängningsstängsel 
som behövs för att avgränsa evenemangets publikområden, tv-kameror som sätts upp 
vid vägkanten och som behövs för att spela in evenemanget samt andra anordningar 
som är avsedda endast för evenemangets interna verksamhet, till exempel anslags-
tavlor och ruttmärken (se bild 10). Det kan finnas många olika slags tillfälliga 
anordningar och det karaktäristiska för dessa är att de av säkerhets- och tidtabellsskäl 
ska sättas upp i god tid före ett evenemang. 
 

Två risker är förknippade med uppsättandet av en tillfällig anordning: 
• kan den tillfälliga anordningen stjälpa, falla ner, törna mot eller på annat sätt 

orsaka skador på vägens och dess näromgivnings konstruktioner, på miljön 
eller bland människor och den allmänna trafiken. 

• medför uppsättandet och borttagningen av en tillfällig anordning fara för 
personer som arbetar på vägområdet eller risk för skador på vägens och dess 
näromgivnings, på miljön eller bland människor och den allmänna trafiken. 

 
På grund av dessa orsaker behövs det ett tillstånd som avses i 42 § landsvägslagen för 
att föra upp en anordning. I 42 § landsvägslagen föreskrivs bland annat följande: För 

arbete på vägområde samt för placering av konstruktioner, anläggningar och 

anordningar på vägområde krävs det tillstånd av väghållningsmyndigheten. Tillstånd får 

beviljas om åtgärden inte orsakar fara för trafiken eller medför olägenhet för 

väghållningen. 

 
Placering och borttagande av tillfälliga anordningar behandlas som arbete som hänför 
sig till ett vägområde. Anordningar som placeras ovanför vägytan (till exempel en tv-
portal) kräver i allmänhet alltid kraftigare åtgärder (till exempel en tillfällig 
avstängning av vägen på grund av arbetet som utförs på vägen) i syfte att trygga säker-
heten i trafiken. Ett manuellt arbete som i sin helhet utförs utanför trafikområdet för en 
väg kan däremot oftast utföras utan att ge upphov till betydande störningar för den 
allmänna trafiken (till exempel montering av publikstängsel, när man rör sig från 
materialbasen till stället där stängslen placeras längs en rutt som går utanför 
trafikområdet för en väg). Man ska alltid försäkra sig om att anordningar kan sättas upp 
och demonteras på ett säkert sätt. Det är också skäl att observera att tillfälliga 
anordningar inte får innehålla element som kan tolkas som vägreklam. Ett namn eller 
en symbol som specificerar evenemanget kan kort anges så att användningsändamålet 
för anordningen står klart för den allmänna trafiken. 
 
Om evenemangsarrangören har ansökt om tillstånd för en tillfällig avstängning av en 
väg och det endast finns behov för att sätta upp eller ta bort anordningar på det 
tillfälligt avstängda vägområdet under själva avstängningstiden, behöver man inte 
ansöka om ett särskilt tillstånd för uppsättningen. Evenemangsarrangören svarar för 
alla sina aktiviteter på ett vägområde som tillfälligt stängts av för evenemanget.  
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Ohjausmerkkien nuolikuviot, suositus nuolen muodosta

• nuoli-ikkunan ähimmäiskoko enimmäiskoko on 200 mm  200 mm ja ähimmäiskoko

100 mm  100 mm

• sopivia älikokoja oi skaalata, kunhan pitä ty  yhdessä älikoossa

• nuoliku iovalikoima ja enimmäismitat, nuolia voidaan valmistaa m ös tarroina:

Tapahtuman kevyiden ohjausmerkkien muotoilu

• ohjausmerkin tausta äriksi suositellaan oranssia tai punaista

• m ös alkoista tausta äriä saa kä ttää, mutta siinä tapauksessa on varauduttava

siihen, että m ös leinen liikenne ohjautuu reittiohjausmerkin mukaan

• ohjausmerkki voi olla pinta-alaltaan enintään 70cm (le e s) X 100cm (korkeus)

kokoinen

TÄHTISADEAJOT
KILPAILUREITTI

Bild 10.  Med tillfälliga anordningar avses bland annat informationstavlor för 

evenemangets interna verksamhet, och syftet med dessa är inte att 

reglera den allmänna trafiken. 

Tillstånd för placering av tillfälliga anordningar inom ett vägområde för en landsväg 
söks hos väghållningsmyndigheten. Information om villkor gällande tekniska 
egenskaper, placering och uppsättning av tillfälliga anordningar, som placeras inom 
ett vägområde för en landsväg eller som når vägområdet om de stjälper eller faller, 
samt andra villkor för att ett tillstånd ska beviljas fås av väghållningsmyndigheten 
(se kapitel 1) och i bilagorna till denna anvisning. I ett positivt tillståndsbeslut 
ger väghållningsmyndigheten anvisningar om hur de tillfälliga anordningarna ska 
förverkligas och bilaga 7 ”Anvisningar om placering av tillfälliga anordningar som 
behövs i en tävling med ruttutmärkning i ett lågtrafikerat landsvägsnät” är avsedd som 
en eventuell anvisningsbilaga till tillståndet som beviljas av väghållningsmyndigheten. 

Väghållningsmyndigheten kan bevilja tillstånd för ett evenemangs tillfälliga 
anordningar, om de använda anordningarna samt deras placering, uppsättning och 
borttagning är välplanerade och anordningarna och deras användning inte anses 
äventyra smidigheten eller säkerheten i den allmänna trafiken och inte heller orsaka 
fara för egendom, natur eller människor i omgivningen.

Om anordningar placeras längs en landsväg utanför vägområdet, ska ett tillstånd för att 
placera anordningarna begäras från den aktuella markägaren. Om man har för avsikt 
att placera tillfälliga anordningar i gatunätet, ska tillstånd för placeringen begäras från 
kommunen och på motsvarande sätt från väghållaren för en enskild väg eller markägaren 
då det gäller en enskild väg. Om det finns en risk för att tillfälliga anordningar stjälper 
eller faller kan det dessutom behövas ett åtgärdstillstånd som beviljas av kommunen. 

I sin tillståndsansökan ska evenemangsarrangören namnge en person som svarar för 
evenemangets trafikarrangemang. Den person som svarar för trafikarrangemangen 
svarar för att planera och förverkliga de nödvändiga tillfälliga anordningarna samt 
för deras operativa kvalitet och för att de personer som deltar i uppsättningen av 
de tillfälliga anordningarna har tillräcklig utbildning. Väghållningsmyndighetens 
kompetenskrav för den som planerar tillfälliga anordningar är bred erfarenhet av 
att planera och förverkliga dylika anordningar, Vägskydd 2 -utbildning eller någon 
annan säkerhetsutbildning för reglering av trafiken och arbete på ett vägområde samt 

Pilsymboler på ruttmärken, rekommendation om pilens form

• Pilutrymmets maximistorlek är 200 mm x 200 mm och minimistorlek 100 mm x 100 mm 
• lämpliga mellanstorlekar kan göras i skala så länge man håller sig till en enda 

mellanstorlek
• sortimentet av pilsymboler och maximimåtten, pilar kan också tillverkas som 

klistermärken:

Utformning av ruttmärken för ett evenemang

• orange eller rött rekommenderas som bottenfärg för ruttmärkena 
• också vitt får användas som bottenfärg, men i detta fall bör man bereda sig på att 

också den allmänna trafiken följer märkena
• märket kan ha en yta på högst 70 cm (bredd) X 100 cm (höjd)

X-RALLY 
TÄVLINGS-
STRÄCKA

BILAGA 7 / 4 (9)
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utbildning, som uppförandet, underhållet och borttagandet av de tillfälliga 
anordningarna förutsätter. 
 
Evenemangsarrangören ska till sin tillståndsansökan bifoga en plan för placeringen av 
de önskade tillfälliga anordningarna. Planen ska innehålla exakta kontaktuppgifter för 
evenemangsarrangören och personen som svarar för trafikarrangemangen samt 
uppgifter om evenemanget, till exempel evenemangets namn, karaktär, placering, 
tidpunkt, uppskattat deltagarantal och även perioden då de tillfälliga anordningarna 
behövs inom ett vägområde för en landsväg. Placeringsplanen uppgörs på en karta  ur 
vilken det bör framgå var de olika aktiviteterna i evenemanget äger rum och dessutom 
vilka de planerade anordningarna är, var de placeras samt i vilken ordning de förs upp 
och tas bort. Efter behov ska evenemangsarrangören för sammanställning av 
placeringsplanen och på egen bekostnad anlita en konsult som specialiserat sig på 
montering av de aktuella anordningarna. 
 
I princip förhåller sig väghållningsmyndigheten negativt till uppförande av 
tillfälliga anordningar inom ett vägområde på en landsväg i följande förhållanden: 

• invid motorvägar eller motortrafikleder 
• i tunnlar, på broar eller färjor 
• i allmänhet då en tillfällig anordning inte kan föras upp, underhållas eller tas 

bort på ett säkert sätt 
 
Man försöker resa en tillfällig anordning utan att sänka ner stången eller fundamentet 
till anordningen i marken, vilket innebär att man kan undvika eventuella skador på 
kablar och ledningar som finns i marken samt de elsäkerhetsrisker som dessa ger 
upphov till. Om man blir tvungen att sänka ner stången eller fundamentet i marken, är 
arrangören skyldig att ta reda på var ledningar, kablar och andra konstruktioner har 
placerats i marken samt att ersätta eventuella skador på dessa. En tillfällig anordning 
får inte fästas i en fast trafikanordning eller ett vägräcke. 
 
En tillfällig anordning ska uppställas så att väderfenomen, luftströmmar från fordon 
eller snövirvlar som snöplogar ger upphov till på vintern inte fäller eller flyttar på 
anordningen. Uppsättningskonstruktionerna ska vara kollisionssäkra. En tillfällig 
anordning eller uppsättandet och borttagandet av denna får inte ge upphov till olägen-
heter för fotgängar-, cykel- och mopedtrafiken eller för vägunderhållet. Evenemangs-
arrangören svarar för kostnaderna för att skaffa, föra upp och ta bort tillfälliga 
anordningar samt för skadeansvarskostnaderna. 
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Landsvägsområden och gränserna för dessa 

Väg och väghållare 

Med vägnät avses ett nätverk som bildas av landsvägar, gator och enskilda vägar och 
väg är då en allmän benämning på alla delar i nätverket. Varje väg har en väghållare 
som svarar för väghållningen och kostnaderna för denna samt använder rättigheterna 
som erhållits för väghållning.  

En landsväg är en statlig väg som överlåtits för den allmänna trafiken. Trafikverket är 

väghållare för landsvägarna. Som väghållningsmyndigheter för landsvägarna 
verkar nio NTM-centraler med egna geografiska behörighetsområden. Några av 
centralerna har dessutom riksomfattande behörighet i  landsvägsärenden. Inom ramen 
för sin behörighet sköter väghållningsmyndigheten kundbetjänings- och tillstånds-
uppgifter som hänför sig till landsvägar. Trafikverket svarar för den operativa 
styrningen av väghållningsmyndigheterna. 

Landsvägarna indelas enligt sin trafikmässiga betydelse i riksvägar, stamvägar, 
regionvägar och förbindelsevägar. Landsvägarna har en löpande numrering och väg-
numret kan sökas på en AT-karta (Bilistens vägkarta), en GT-karta (se exemplet på bild 
A) eller mest detaljerat från en vägnummerkarta. Vägnummerkartorna finns på 
adressen: www.liikennevirasto.fi/tienumerokartat. Vägkategorin för en landsväg 
framgår av vägnumret enligt följande: 

• Riksvägarna (vt) betjänar långväga trafik som är riksomfattande eller rör sig 
över landskapsgränserna. Landsvägar som har numren 1–39 är riksvägar.  

• Stamvägarna (kt) kompletterar nätet av riksvägar och betjänar trafiken inom 
landskapen. Landsvägar som har numren 40–99 är stamvägar.  

• Regionvägarna (st) betjänar trafiken inom regionerna och förbinder dem med 
riks- och stamvägar. Landsvägar som har numren 100–999 är regionvägar.  

• De övriga landsvägarna är förbindelsevägar (yt). Landsvägar som har numren 
1000–99999 är förbindelsevägar. 

 

    
 

Bild A.  Till exempel en GT-karta i stor skala kan användas för att ta reda på om 

den väg som granskas är en landsväg. Källa: © Karttakeskus, Tillstånd 

8530. 

En gata är ett för vägtrafik avsett allmänt område, som anvisats i detaljplanen. 
Byggandet och underhållet av en gata åligger kommunen. Kommunen verkar således 
som väghållare, dvs. gatuhållare, för alla gator. Av vägens namn går det inte att dra 
slutsatser om huruvida det är fråga om en gata eller en landsväg (jfr  Centralgatan–
Centralvägen). Uppgifter om gatorna fås av kommunen. 
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En enskild väg är till sin karaktär en lågtrafikerad väg som närmast används för att nå 

fastigheter som ligger vid den enskilda vägen. Ett väglag verkar som väghållare för en 

enskild väg, om ett väglag har bildats, och i annat fall vägdelägarna i en enskild väg, 

dvs. i praktiken de markägare vars fastigheter nås via den enskilda vägen. Kommunen 

har uppgifter om vem som verkar som väghållare inom kommunområdet. De vägar som 

inte är landsvägar eller gator är enskilda vägar. 

Skyddsområde, trafikområde och vägområde för landsväg 

Skyddsområdet för en landsväg sträcker sig 20 meter från mittlinjen av landsvägens 

körbana eller, om det finns flera körbanor, från den närmaste körbanans mittlinje. I 

fråga om en viss väg eller del av en väg kan det i vägplanen av särskilda skäl anvisas 

ett kortare avstånd än 20 meter eller avståndet förlängas till högst 50 meter. I fråga om 

en reservlandningsplats som hör till vägen kan avståndet förlängas till högst 300 meter 

och i längdriktning med 750 meter i vardera ändan av landningsplatsen (landsvägs-

lagen 44 §). Inom ett detaljplaneområde har ett skyddsområde inte nödvändigtvis 

fastställts. Nödvändigheten av ett skyddsområde avgörs under detaljplaneprocessen 

till exempel på grund av buller, damm och andra olägenheter. Skyddsområdet kan i 

detta fall sammanfalla med eller vara större än trafikområdet för en landsväg. 

Skyddsområdet för en landsväg visas på bilderna B, C och D. 

I en detaljplan omfattar trafikområdena områden som anvisats för landsvägar, järn-

vägar, farleder, hamnar och flygfält. Trafikområden för landsvägar kan anvisas för 

riksvägar, stamvägar och regionala vägar samt för vägar som förbinder dessa eller 

utgör fortsättning på dem och som betjänar i huvudsak annan trafik än lokal trafik. För 

en led för gång-, cykel- och mopedtrafik som hör till en landsväg kan anvisas ett 

trafikområde som är avskilt från det övriga trafikområdet, om detta är motiverat på 

grund av de lokala förhållandena (markanvändnings- och bygglagen 83 §). Trafik-

området kan sammanfalla med eller vara större än vägområdet för en landsväg. Väg-

området för en landsväg visas på bilderna C och D. 

Bild B.  Skyddsområdet och vägområdet för en landsväg på ett icke-detalj-

planerat område. 

Bild C. Skyddsområdet och vägområdet för en landsväg på ett detaljplanerat 

område. 

2 m

2 m

Skyddsområde för landsväg

Vägområde för landsväg 
(om inget annat bestämts i en fastighetsförrättning)

20 m 20 m

Vägyta

Vägren VägrenKörbana

Målad kantlinje

Skyddsområde för landsväg

Trafikområde för landsväg

Vägområde för landsväg
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Till en landsväg hör körbana med vägrenar och andra områden som är avsedda för 
trafik såsom gångbana och cykelbana, specialtransportväg, parkeringsplats och 
parkeringsområde, område som betjänar kollektivtrafiken och användningen av den 
samt rastplatser och upplags- och lastningsområden, konstruktioner, anläggningar och 
anordningar som varaktigt behövs för bevarande och användning av de tidigare 
nämnda områdena samt som befinner sig i omedelbar anslutning till dem. Gränserna 
för ett vägområde fastslås i vägplanen eller vid en separat anhängiggjord fastighets-
förrättning. Ett vägområde vars gränser inte bestämts vid en fastighetsförrättning 
sträcker sig två meter utanför yttre kanten av vägdiket eller, om dike saknas, två meter 
utanför den yttre kanten av vägslänten eller vägskärningen. Vägområdet bildar 
fastigheten för en landsväg, och denna ägs av staten (landsvägslagen 5 §). Ett undantag 
från detta är broar och tunnlar där vägområdet grundar sig på en vägrätt och inte på 
fastighetsägande. Vägområdet för en landsväg visas på bilderna B–D. 
 

 
 

Bild D.  Illustration över avgränsningen av områden som anknyter till en landsväg 

på ett detaljplaneområde och ett icke-detaljplanerat område.  
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Frisiktsområdet är ett område som skall vara fritt från hinder som skymmer sikten där 
en väg bildar en kurva eller vid anslutningar och plankorsningar. Sikten är det avstånd 
i vägriktningen som fordonsföraren kan överblicka utan hinder av konstruktion, 
terränghinder och dylikt. (Plankorsningar. Vägförvaltningen 2001) Frisiktsområdet vid 
en anslutning illustreras på bild D. 
 
För att sätta upp vägannonser, vägmärken eller anordningar som behövs för ett 
evenemang räcker det i allmänhet att ungefärligt i terrängen bedöma var gränsen för 
en landsvägs vägområde går. I oklara situationer finns det dock skäl för 
evenemangsarrangören att begära tillstånd av fastighetsägarna på vardera sidan av 
gränsen. En exakt utredning av gränserna för ett vägområde kan efter behov begäras 
från Lantmäteriverket, om inte gränserna exakt utstakats i terrängen. Det bör 
observeras att råmärkena i terrängen inte helt exakt fastställer gränsen för en landsväg. 
Till exempel vid ställen där en landsväg bildar en kurva kan gränsen för en landsväg 
mellan två råmärken vara en båglinje i stället för en rak linje. Lantmäteriverkets 
lantmäterikontor uppbär för anvisande av en gräns en avgift i enlighet med sin normala 
serviceprislista av den som har beställt anvisandet. 
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Översikt över de vanligaste evenemangen 

Här har man i översikten samlat några av de vanligaste evenemangen för vilka man av 
erfarenhet vet att det kan finnas behov eller önskemål för olika tillfälliga åtgärder i 
landsvägsnätet. I följande tabell visas de evenemangstyper som i denna bilaga 
behandlats som exempel och behoven och önskemålen gällande tillfälliga åtgärder i 
anslutning till dessa.  
 

Tabell:  Behov och önskemål gällande tillfälliga åtgärder vid de vanligaste 

evenemangen (blå kolumn, polisinrättningen svarar för avgörandet, och 

grön kolumn, väghållningsmyndigheten svarar för avgörandet).  

 X = behövs i allmänhet.  (X) = behovet beror på hastighetsbegränsningen 

o.d. på vägen 

 

Evenemang 

Information 

för den 

allmänna 

trafiken 

 

behandlas 

närmare i 

avsnitt 3.1 

Tillfällig 

annon-

sering vid 

vägarna 

 

behandlas 

närmare i 

avsnitt 3.2 

Tillfälligt 

vägmärkes-

arrangemang 

 behandlas 

närmare i 

avsnitt 3.3 

Tillfällig 

reglering av 

trafiken med 

hjälp av 

trafik-

dirigerare 

 behandlas 

närmare i 

avsnitt 3.4 

Tillfällig 

avstängning 

av väg 

 behandlas 

närmare i 

avsnitt 3.5 

Tillfällig 

användning 

av väg för 

annat 

ändamål än 

landsvägs-

ändamål 

 behandlas 

närmare i 

avsnitt 3.6 

Uppsättande 

av tillfälliga 

anordningar 

 behandlas 

närmare i 

avsnitt 3.7 

Bostadsmässa X X X (X)    

Friluftskonsert X X  X    

Rally X X X X X  X 

Cykeltävling X X X X (X)  X 

Endurotävling X X X X X   

Riksskidning X X X X    

Mobilist-

evenemang  X X X X   X 

Parad X  X X (X)  (X) 

Marknad X (X)   X   

Inspelning av film (X)  (X) (X) (X)   
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Bostadsmässa 

Evenemangsplats: tätort 
Tidpunkt: på sommaren 
Evenemangets längd: långvarigt evenemang (till exempel en månad)  
Deltagarantal: tiotusentals från hela Finland, publiken anländer och avlägsnar sig i 
jämn ström under ett långt tidsintervall 
Parkering: på ett separat område, non stop-busstransport mellan P-området och 
evenemanget 
Uppskattning om fördelningen av deltagarnas färdsätt: personbil 75 %, 
kollektivtrafik 20 %, till fots och på cykel 5 % 
Liknande evenemang: Invigning av ett stort köpcentrum 
 
Bostadsmässan ordnas årligen på olika orter. Det egentliga evenemanget äger rum i en 
tätort utanför landsvägsnätet, men som ett riksomfattande evenemang leder publikens 
ankomst och avfärd till betydligt större trafikvolymer på landsvägarna i närområdena. 
Mässan är öppen för publiken cirka en månad och under denna tid bekantar sig tio-
tusentals personer med området. Besökarantalet fördelar sig över hela månaden, men 
på invigningsdagen är trafikvolymerna betydligt större än under de övriga dagarna. 
Också under veckosluten är besökarantalet betydligt högre än under vardagar. Klara 
mål sätts upp för besökarantalet, och varje dag följs detta upp. Personbilsparkeringen 
finns ofta på flera kilometers avstånd från det egentliga evenemanget, och mellan 
evenemanget och parkeringsplatsen trafikerar bussar non stop. Transport med lokala 
bussar har också ordnats från centraltätortens busstation, järnvägsstation och 
eventuellt flygfält. Abonnerade bussar lämnar av och hämtar sina kunder vid överens-
kommen tid vid ingången till mässområdet och under resten av tiden parkeras de 
abonnerade bussarna en bit längre bort på parkeringsområden som anvisats för dem. 
Vid ingången till mässområdet tillåts hållplatsstopp för olika bussar, handikapp- och 
cykelparkering.  

Tillfälliga åtgärder som behövs för en lyckad bostadsmässa: 
• Information för den allmänna trafiken: Den allmänna trafiken varnas om 

eventuella tillfälliga köbildningar på landsvägarna vid invigningen och 
informeras om eventuella omvägar  

• Tillfällig annonsering vid vägarna: Genom annonsering om evenemanget får 
allmänheten kännedom om evenemangets innehåll, tider, platser och logotyp. 
När logotypen känns igen underlättas skyltningen till det tillfälliga 
parkeringsområdet. Vägvisningen till P-områdena för motorcyklar, bilar och 
abonnerade bussar samt hållplatsområdet för abonnerade bussar och taxin 
och invalidparkeringen vid ingången till mässområdet börjar på ett tillräckligt 
långt avstånd och beroende på var platsen finns redan från en motorväg eller 
en riksväg. 

• Tillfälligt vägmärkesarrangemang: I omedelbar närhet av mässområdet kan 
det på gatunätet behövas vägmärkesarrangemang som avviker från de 
normala, till exempel sänkt hastighetsbegränsning, parkeringsförbud eller 
avvikande körriktningar. 

• Tillfällig reglering av vägtrafiken med hjälp av trafikdirigerare: I gatunätet 
behövs det i allmänhet möjligheter att tillfälligt stoppa vägtrafiken och i 
synnerhet att dirigera den ankommande trafiken ända fram till parkerings-
rutorna på P-området.  

 Närmare anvisningar i avsnitten 3.1, 3.2, 3.3 (och 3.4) 
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Friluftskonsert 

Evenemangsplats: tätort 
Tidpunkt: kväll eller veckoslut 
Evenemangets längd: några timmar eller några dagar  
Deltagarantal: som mest tiotusentals, publikens ankomst fördelar sig över några 
timmar och i synnerhet då det gäller endagsevenemang lämnar hela publiken 
evenemanget ungefär samtidigt 
Parkering har ordnats i den omedelbara närheten av evenemanget 
Uppskattning om fördelningen av deltagarnas färdsätt: personbil 60 %, 
kollektivtrafik 30 %, till fots och på cykel 10 % 
Exempel: Provinssirock, Ruisrock, Ilosaarirock, Tangomarknaden 
Liknande evenemang: andliga veckoslutsevenemang 
 
En friluftskonsert ordnas på en sportplan eller i en park i en tätort. Det egentliga 
evenemanget äger rum i en tätort utanför landsvägsnätet, men publikens ankomst och 
avfärd leder till betydligt större trafikvolymer på landsvägarna i närområdena. 
Besökarantalet är några tusen, ja till och med tiotusentals. Ankomsten till evenemanget 
fördelar sig över några timmar innan evenemanget börjar och hela publiken avlägsnar 
sig i det närmaste samtidigt när evenemanget har slutat. Personbilsparkering för 
publiken ordnas med fastighetsägarens tillstånd på fält i närheten av evenemanget, till 
exempel på skol- och köpcentrumsområden. Antalet nödvändiga parkeringsplatser och 
trafikstockningar på vägarna kan samtidigt minskas genom att lägga till extra turer i 
kollektivtrafiken och aktivt marknadsföra dessa till exempel i samband med biljett-
försäljningen.  
 
Tillfälliga åtgärder som behövs för en lyckad konsert: 

• Information för den allmänna trafiken: Den allmänna trafiken varnas om 
betydlig köbildning på landsvägarna före och efter konserten och informeras 
om eventuella omvägar. 

• Annonsering vid vägarna: Annonsering om evenemangets namn, innehåll, tid 
och plats kan bidra till att minska mängden vilsekommen trafik. Vägvisningen 
till P-områdena för personbilar och abonnerade bussar börjar vid landsvägen 
på ett tillräckligt avstånd från konserten. 

• Tillfällig reglering av vägtrafiken med hjälp av trafikdirigerare: I allmänhet 
blir man tvungen att stoppa den allmänna trafiken i den omedelbara närheten 
av konsertområdet för att säkra att publiken tryggt kan ta sig från P-området 
till evenemangsområdet och personbilar tryggt kan köra bort från P-området 
och ansluta sig till trafikströmmen på vägnätet. 

 
 

 

 

 

Närmare anvisningar i avsnitten 3.1, 3.2, 3.3 
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Rally 

Evenemangsplats: landsvägar, gator och enskilda vägar 
Tidpunkt: några dagar, vanligtvis ett veckoslut 
Evenemangets längd: en specialsträcka tar flera timmar, hela evenemanget en dag 
eller några dagar  
Deltagarantal: I VM-seriens rallytävlingar som mest tiotusentals under alla 
specialsträckor, hundratals tävlare, publikens ankomst till en enskild specialsträcka 
fördelas över några timmar och avfärden sker i det närmaste samtidigt till följande 
specialsträcka 
Parkering har ordnats i den omedelbara närheten av evenemanget 
Uppskattning om fördelningen av deltagarnas färdsätt: personbil 99 %, till fots och  
på cykel 1 % 
Exempel: Neste rally, Tunturiralli 
Liknande evenemang: Hastighetstävling för motorcyklar på vägnätet   
 
Rally körs med fordon som registrerats som personbilar. Specialsträckorna i ett rally, 
dvs. de egentliga tävlingssträckorna, ordnas på vägar, som ibland kan vara landsvägar 
eller gator men oftast enskilda vägar. Specialsträckor eller träningskörningar på dessa 
kan genomföras endast på avstängda vägar. I allmänhet körs specialsträckorna inom 
glesbygdsområden och mera sällan i tätorter. Ett specialfall för ett detaljplaneområde 
är att kommunen och inte polisen är den myndighet fattar beslut om avstängningen. 
 
Under evenemanget förflyttas evenemangsplatsen från en specialsträcka till en annan. 
Trafikvolymerna på landsvägarna i närområdena ökar betydligt när publiken och 
tävlarna anländer, förflyttar sig mellan specialsträckorna och avlägsnar sig. VM-
rallytävlingar besöks av upp till tiotusentals personer. Ankomsten till evenemanget 
fördelar sig över några timmar innan evenemanget börjar, och publiken avlägsnar sig i 
det närmaste samtidigt när en specialsträcka har avslutats eller när de främsta av 
tävlarna har avlagt sträckan. Publiken färdas huvudsakligen med personbilar. Person-
bilsparkering för publiken ordnas med fastighetsägarens tillstånd på åkrar och öppna 
platser i närheten av evenemanget.  
 
Före det egentliga evenemanget behöver man sätta upp olika stängsel eller 
markeringar med vilka man kan reglera publikens rörelse och placering på 
åskådarområdet. Ställningar behövs också för tv-inspelning av evenemanget. Med 
fastighetsägaren ska avtalas om placeringen av anordningar och konstruktioner. Alla 
anordningar och konstruktioner ska tas bort när evenemanget slutar. 
 
I samband med rallytävlingar ska man i de tillfälliga trafikarrangemangen ta hänsyn till 
bland annat den övriga allmänna trafiken, publikens och tävlarnas förflyttning mellan 
specialsträckorna, omvägar som ersätter livligt trafikerade avstängda vägavsnitt samt 
uppsättandet av olika anordningar, till exempel publikstängsel, på förhand redan innan 
en väg stängs av. När evenemanget avslutas ska arrangören i enlighet med åter-
ställningsavtalet återställa landsvägarna som använts för specialsträckorna i 
ursprungligt skick. 
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Tillfälliga åtgärder som behövs för en lyckad rallytävling: 
• Information för den allmänna trafiken: Då det gäller stora rallytävlingar 

informeras den allmänna trafiken om betydande trafikstockningar på lands-
vägarna under tävlingen och eventuella omvägar. Under stora rallytävlingar 
ges informationen i realtid i takt med evenemanget. 

• Tillfällig annonsering vid vägarna: Vägvisningen till P-områdena för 
personbilar börjar vid landsvägen på ett tillräckligt avstånd från tävlings-
platsen. 

• Tillfälligt vägmärkesarrangemang: med tanke på smidigheten och säkerheten 
i trafiken kan det behövas tillfälliga vägmärken, till exempel sänkt hastighets-
begränsning vid anslutningar, varningsmärken för överraskande förhållanden 
(köer, stopp, parkering vid vägkanten), parkeringsförbudsmärken för att hindra 
trafikstockningar på smala vägar och märken som anger omkörningsförbud. 

• Tillfällig reglering av vägtrafiken med hjälp av trafikdirigerare: Det finns i 
allmänhet behov att stoppa den allmänna trafiken för att säkra att publiken 
tryggt kan avlägsna sig från specialsträcksområdena och ansluta sig till 
trafikströmmen på en större landsväg. 

• Tillfällig avstängning av väg: Specialsträckor (eller träning för dessa) kan 
genomföras endast på avstängda vägar. 

• Uppsättande av tillfälliga anordningar: Med fastighetsägaren avtalas om 
placeringen av anordningar och konstruktioner (publikstängsel, fundament för 
tv-kameror). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närmare anvisningar i avsnitten 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 och 3.7 
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Cykeltävling 

Evenemangsplats: terräng, enskild väg, landsväg eller gata 
Tidpunkt: kväll eller veckoslut på sommaren 
Evenemangets längd: några timmar, en hel dag eller natt  
Deltagarantal: hundratals eller ett tusental, tävlarnas och publikens ankomst fördelas 
över några timmar och avfärden sker i det närmaste samtidigt efter tävlingen. 
Parkering ordnas i den omedelbara närheten av start- och målområdena eller också 
har ingen parkering ordnats separat. 
Uppskattning om fördelningen av deltagarnas färdsätt: personbil 60 %, 
kollektivtrafik 10 %, till fots och på cykel 30 %  
Exempel: Tour de Helsinki, Pirkan (yö)pyöräily, Kallaveden kierros, Tähtisadeajot  
Vanligtvis ordnas cykeltävlingar på söndagar om sommaren. Start- och målområdena 
finns på fält som lämpar sig för ändamålet. I allmänhet framskrider tävlingen på kanten 
av körbanan längs en rutt bestående av landsvägar och gator. Tävlingen försiggår ofta 
förutom i tätorter också i glesbygdsområden. Ibland ingår det också terrängetapper i 
tävlingen och då ska särskild uppmärksamhet fästas vid arrangemangen i anslutning 
till förflyttningen från terräng till körbana. Publiken följer evenemanget närmast vid 
start- och målområdet, men också längs rutten. Åskådarantalet kan uppgå till 
hundratals eller ett tusental, men trafikvolymerna på landsvägarna påverkas endast i 
ringa utsträckning av hur åskådarna rör sig. För publikens personbilsparkering används 
vanligen parkeringsplatser i omgivningen kring start- och målområdena.  
 
Tillfälliga åtgärder som behövs för en lyckad cykeltävling: 

• Information för den allmänna trafiken: den allmänna trafiken informeras om 
tävlingscyklister på körbanan. 

• Tillfällig annonsering vid vägarna: Vid behov ordnas vägvisning till P-
områdena för personbilar. 

• Tillfälligt vägmärkesarrangemang: Ibland finns det behov av att införa 
begränsningar för den allmänna trafiken. Vägmärken med varning för cyklister 
lämpar sig endast sällan för cykeltävlingar. I vissa tävlingar är det 
ändamålsenligt att använda en varningstavla i vägannonsstorlek för att 
områdesvis varna om en cykeltävling. 

• Tillfällig reglering av vägtrafiken med hjälp av trafikdirigerare: Den primära 
åtgärden är att tidvis stoppa annan trafik så att cyklisterna tryggt kan svänga 
in på och ut från en väg eller svänga till vänster.  

• Uppsättande av tillfälliga anordningar: Ruttutmärkning för tävlarna på 
vägnätet och i terrängen. 

 
 

 

 

 

 

Närmare anvisningar i avsnitten 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, (3.5) och 3.7 



Trafikverkets anvisningar 3swe/2017    Bilaga 2 / 7 (12) 
Evenemang och landsvägar 

 
 
 

 

Endurotävling 

Evenemangsplats: terräng, ställvis körning över landsväg eller enskild väg  
Tidpunkt: veckoslut  
Evenemangets längd: några timmar eller en hel dag  
Deltagarantal: hundratals eller ett tusental, tävlarnas och publikens ankomst fördelas 
över några timmar, och avfärden sker i det närmaste samtidigt efter tävlingen. 
Parkering ordnas i den omedelbara närheten av start- och målområdena. 
Uppskattning om fördelningen av deltagarnas färdsätt: personbil 90 %, till fots och 
på cykel 10 %  
Exempel: Päijänne runt, snöskoter FM 
 
Endurotävlingar kan ordnas för motorcyklar eller snöskotrar. Specialsträckorna i 
tävlingen körs i terräng utanför tätorter. Under evenemanget flyttas 
evenemangsplatsen från en specialsträcka till en annan. En specialsträcka i en 
motorcykeltävling kan av motiverade skäl korsa en landsväg, men för snöskotrar tillåter 
föreskrifterna överfart endast på en transportsträcka. Publikmängden uppgår till 
hundratals eller ett tusental. Publiken följer evenemanget närmast vid start- och 
målområdena för specialsträckorna men också längs rutten. Ankomsten till 
evenemanget fördelar sig över några timmar innan evenemanget börjar, och publiken 
avlägsnar sig i det närmaste samtidigt när en specialsträcka har avslutats eller när de 
främsta av tävlarna har avlagt sträckan. Publiken färdas huvudsakligen med 
personbilar. Personbilsparkering för publiken ordnas med fastighetsägarens tillstånd 
på åkrar och öppna platser i närheten av evenemanget. Ibland tillåts parkering också 
vid vägkanten. Trafikvolymerna på landsvägarna i närområdena ökar något när 
publiken anländer, förflyttar sig mellan specialsträckorna och avlägsnar sig.  
 
Tillfälliga åtgärder som behövs för en lyckad endurotävling: 

• Information för den allmänna trafiken: Efter behov informeras den allmänna 
trafiken om eventuell köbildning som publikens förflyttning mellan special-
sträckorna ger upphov till. 

• Tillfällig annonsering vid vägarna: Vägvisningen till P-områdena för person-
bilar börjar vid landsvägen på ett tillräckligt avstånd från evenemanget. 

• Tillfälligt vägmärkesarrangemang: varningsmärken om avvikande 
förhållanden där en transportsträcka korsar en väg (till exempel Annan fara). 
För att säkerställa att tävlarna tryggt kan korsa en väg kan sänkt hastighets-
begränsning behövas tillfälligt.  

• Tillfällig reglering av vägtrafiken med hjälp av trafikdirigerare: Efter behov 
stoppas den allmänna trafiken en kort tid vid ställen där en transportsträcka 
korsar en väg så att tävlarna tryggt kan korsa vägen. 

• Tillfällig avstängning av väg: En väg måste tillfälligt stängas av när en special-
sträcka i en motorcykeltävling korsar en väg. 

 
 

 

 

Närmare anvisningar i avsnitten 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 och 3.5 
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Riksskidning 

Evenemangsplats: terräng, ställvis korsning av landsväg eller enskild väg  
Tidpunkt: veckoslut på vårvintern 
Evenemangets längd: några timmar eller en hel dag  
Deltagarantal: hundratals eller några tusentals, deltagarnas ankomst fördelas över 
några timmar, och avfärden sker i det närmaste samtidigt efter tävlingen 
Parkering ordnas i den omedelbara närheten av start- och målområdena. 
Uppskattning om fördelningen av deltagarnas färdsätt: personbil 90 %, till fots och 
på cykel 10 %  
Exempel: Finlandialoppet, Pirkan-hiihto  
 
Start- och målområdet för skidtävlingen finns på en idrottsstadion i en tätort. Själva 
tävlingen framskrider i terrängen och på grund av att sträckan är ganska lång korsar 
den oundvikligen en väg på några ställen. Publikmängden uppgår till hundratals eller 
några tusentals. Publiken följer evenemanget närmast vid start- och målområdet. 
Ankomsten till evenemanget fördelar sig över några timmar innan evenemanget börjar, 
och publiken avlägsnar sig i det närmaste samtidigt när tävlingen har avslutats eller 
när de främsta av tävlarna har avlagt sträckan.  
 
Tillfälliga åtgärder som behövs för en lyckad skidtävling: 

• Information för den allmänna trafiken: Den allmänna trafiken informeras om 
var skidrutten korsar en väg. 

• Tillfällig annonsering vid vägarna: Vägvisningen till P-områdena för person-
bilar börjar vid landsvägen på ett tillräckligt avstånd från evenemanget. 

• Tillfälligt vägmärkesarrangemang: I syfte att säkerställa att tävlarna tryggt 
kan korsa en väg placeras varningsmärken om skidåkare vid vägen och 
eventuellt sänks hastighetsbegränsningen.  

• Tillfällig reglering av vägtrafiken med hjälp av trafikdirigerare: Trafiken 
måste stundtals stoppas där banan korsar livligt trafikerade vägar eller i 
förhållanden med dålig sikt och i synnerhet när huvudklungan av tävlarna 
korsar en väg.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Närmare anvisningar i avsnitten 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4 
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Mobilistevenemang 

Evenemangsplats: landsväg eller gata 
Tidpunkt: dagtid på sommaren 
Evenemangets längd: några timmar 
Deltagarantal: hundratals eller tusentals, inget arrangerat publikområde, längs 
gatorna kan det samlas en del åskådare  
Exempel: Perinne Pörinät i Träskända, Motorcykelparad i Jyväskylä  
 
Mobilistevenemang ordnas i allmänhet på lördagar under sommarsäsongen. Start-
området finns på en idrottsplan eller en stor parkeringsplats i en tätort. Motorcyklar, 
gamla bilar o.d. kör längs en på förhand överenskommer rutt bland den övriga trafiken 
och enligt trafikreglerna. Det stora antalet deltagare ger upphov till en tillfällig ökning 
av trafikmängden längs rutten och kan ge upphov till köbildning på vägar med 
väjningsplikt. För att undvika stockningar borde deltagarna köra i grupper och inte i 
oavbruten följd, varvid den övriga trafiken att ta sig fram normalt mellan grupperna. 
Man försöker egentligen inte locka publik till evenemanget, men det kan komma ett 
antal åskådare för att se på evenemanget närmast vid startområdet, men också längs 
sträckan. Ingen separat parkering ordnas för publiken, utan man använder befintliga 
parkeringsplatser vid startsamlingsstället eller längs rutten.  
 
Tillfälliga åtgärder som behövs för ett lyckat mobilistevenemang: 

• Information för den allmänna trafiken: Den allmänna trafiken informeras om 
de tillfälligt ökade trafikvolymerna, om man bedömer att det finns ett behov för 
detta. 

• Tillfällig annonsering vid vägarna: Vid behov vägvisning till start- och 
samlingsområdet, ifall detta inte redan anges med permanent vägvisning.   

• Tillfällig reglering av vägtrafiken med hjälp av trafikdirigerare: Det kan bli 
nödvändigt att tidvis stoppa trafikflöden i anslutningar längs sträckan för att 
trafiken skall fungera rättvist från både huvud- och sidoriktningarna.  

• Uppsättande av tillfälliga anordningar: Det blir sällan nödvändigt, men vid 
behov ruttutmärkning för deltagarna längs sträckan.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Närmare anvisningar i avsnitten 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 och 3.7 
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Parad 

Evenemangsplats: landsväg eller gata i tätort 
Tidpunkt: helgdag eller veckoslut 
Evenemangets längd: några timmar 
Deltagarantal: hundratals eller några tusental, publiken anländer och avlägsnar sig i 
det närmaste samtidigt  
Parkering: ingen separat publikparkering ordnas 
Fördelningen av publikens färdsätt: personbil 50 %, kollektivtrafik 20 %, till fots och 
på cykel 30 % (uppskattad fördelning) 
Exempel: Försvarsmaktens parad, förstamajtåg  
 
Olika processioner, marscher eller parader ordnas oftast på gatunätet. På små tätorter 
kan det finnas behov av att också använda landsvägar för marschrutten. Startområdet 
finns på en idrottsplan, ett torg eller någon annan öppen plats som lämpar sig för 
samling. Den allmänna trafiken är i princip skyldig att väja för en ordnad procession. 
Behovet av att stänga av en väg bedöms av polisinrättningen när den fått information 
om processionens karaktär och sidoaktiviteter. Vanligtvis används trafikdirigerare 
längs rutten för att stoppa den övriga trafiken så att processionen kan framskrida enligt 
tidtabellen och utan avbrott. Det stora antalet deltagare och åskådare ger upphov till 
en tillfällig ökning av trafikvolymerna i processionens omedelbara näromgivning. 
Ingen separat parkering ordnas för publiken utan befintliga parkeringsplatser längs 
rutten används.  
 
Tillfälliga åtgärder som behövs för en lyckad procession: 

• Information för den allmänna trafiken: Den allmänna trafiken informeras om 
vägavstängning och tillfälligt ökade trafikmängder i närområdena. 
Informationsbehovet berör vanligtvis den allmänna trafiken på gatunätet.  

• Tillfällig reglering av vägtrafiken med hjälp av trafikdirigerare: Den primära 
åtgärden är att stoppa den övriga trafiken i en anslutning under den tid det tar 
för processionen att passera anslutningen. 

• Tillfällig avstängning av väg: I särskilda fall kan en väg stängas av för en 
procession.  

 
 

 

 

 

 

 

Närmare anvisningar i avsnitten 3.1, 3.3, 3.4, (3.5) och (3.7) 
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Evenemang och landsvägar 

 
 
 

 

Marknad 

Evenemangsplats: landsväg eller gata i tätort 
Tidpunkt: helgdag eller veckoslut 
Evenemangets längd: en dag eller några dagar 
Deltagarantal: tusentals, publiken anländer småningom under dagen och lämnar 
marknaden likaså småningom efter några timmar  
Parkering: ingen separat publikparkering ordnas 
Uppskattning om fördelningen av deltagarnas färdsätt: personbil 40 %, 
kollektivtrafik 20 %, till fots och på cykel 40 % 
Liknande evenemang: brodans 
 
Olika marknader ordnas oftast i gatunätet. I små tätorter kan det finnas ett behov av 
att också använda en landsväg som marknadsplats. Vägen ska stängas av så länge 
marknaden pågår. Detta kan göras, om en omväg lätt kan anvisas. Avstängningen görs 
så att vägen är avstängd redan när marknadsstånden förs upp och öppnas för trafik 
först när alla konstruktioner har demonterats och området har städats. Till lokala 
marknader gör folk avstickare på några timmar under dagens lopp. Mest besökare 
anländer i början av evenemanget och under förmiddagen. Under den tid besökarna 
anländer till och lämnar marknaden ökar trafikvolymerna tillfälligt i den närmaste 
omgivningen av marknaden.  
 
Ingen separat parkering ordnas för publiken, utan befintliga parkeringsplatser kring 
marknadsplatsen används. Antalet nödvändiga parkeringsplatser och  trafik-
stockningar på vägen kan samtidigt minskas genom att lägga till extra turer i 
kollektivtrafiken och aktivt marknadsföra dessa. 
 
Tillfälliga åtgärder som behövs för en lyckad marknad: 

• Information för den allmänna trafiken: Den allmänna trafiken informeras om 
att en väg stängs av och om tillfälligt ökade trafikvolymer i närområdena. 
Informationsbehovet berör vanligtvis den allmänna trafiken på gatunätet.  

• Tillfällig avstängning av väg: En marknad som ordnas på en landsväg kräver 
att vägen avstängs tillfälligt. Ofta krävs vägvisning för omväg i landsvägs- och 
gatunätet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Närmare anvisningar i avsnitten 3.1, (3.2) och 3.5 
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  Evenemang och landsvägar 

 
 
 

 

Inspelning av film 

Evenemangsplats: Landsväg, gata eller enskild väg  
Tidpunkt: ingen begränsning 
Evenemangets längd: några timmar eller några dagar 
Deltagarantal: ingen publik önskas genom marknadsföring, endast personligen 
inbjudna enskilda deltagare 
Liknande evenemang: träning för hastighetstävling 
 
För filmer eller tv-program behövs det ofta inspelning av trafik i olika former. Man 
försöker sköta inspelningarna utan att störa den övriga trafiken. Om det med tanke på 
innehållet i en film blir nödvändigt att begränsa trafiken som syns på bilderna, kan man 
antingen stänga av en väg helt och hållet för annan trafik eller stoppa den övriga 
trafiken under den tid som inspelningen pågår. Under den tid som den övriga trafiken 
är stoppad ska trafiken som anknyter till inspelningen iaktta trafikreglerna. På en 
avstängd väg kan en inspelning göras utan att beakta de begränsningar som 
trafikreglerna föranleder. För inspelningarna har man i allmänhet reserverat in viss tid 
och hur tidtabellen håller påverkas av huruvida vädret blir som man har tänkt sig i 
manuset.  
 
Under inspelningen av en film krävs följande tillfälliga åtgärder: 

• Information för den allmänna trafiken: Den allmänna trafiken informeras om 
avstängning eller stopp, om informationen kan förmedlas på ett sätt som man 
med tanke på helhetseffekten finner nyttigt. Information om filminspelning kan 
också dra nyfiken publik till platsen. 

• Tillfällig reglering av vägtrafiken med hjälp av trafikdirigerare: Den primära 
åtgärden om man under filminspelningen kan röra sig enligt trafikreglerna och 
tagningen kan göras på högst 10 minuter. 

• Tillfällig avstängning av väg: En väg måste stängas av om man under 
inspelningarna måste kunna röra sig på ett sätt som strider mot trafikreglerna 
eller inspelningen (inkl. placering och montering av kameror på körbanan) 
pågår utan avbrott i mer än 10 minuter.  

 
 Närmare anvisningar i avsnitten (3.1), (3.3), (3.4) och (3.5) 



• Anvisningar om tillfälligt
vägmärkesarrangemang och 

anlitande av trafikdirigerare för att 
förbättra smidigheten i 

anslutningar på vägnätet

Tillfälligt vägmärkesarrangemang med tillstånd av vägmyndigheten på 
landsvägsnätet för olika evenemang, hastighetstävlingar, tillställningar för 

allmänheten eller andra jämförbara evenemang (längre fram kallas alla dessa 
gemensamt för evenemang):

NTM-central som verkar som väghållningsmyndighet

För uppsättning av tillfälliga vägmärken på landsvägsnätet behövs ett tillstånd från
väghållningsmyndigheten. Tillståndsprövningen för ett planerat tillfälligt vägmärkes-
arrangemang på landsvägsnätet görs av Birkalands NTM-central, som verkar som
väghållningsmyndighet. Kommunen är den motsvarande tillståndsmyndigheten då
det gäller gatunätet. Om motsvarande tillstånd på enskilda vägar beslutar bestyrelsen
för en enskild väg och/eller markägarna. Också polisinrättningen har rätt att fatta
beslut om tillfälliga vägmärkesarrangemang på landsvägs- och gatunätet samt på
enskilda vägar.

Vid uppsättning av tillfälliga vägmärken för ovan nämnda evenemang på en landsväg
ska man med anpassning till gällande föreskrifter och rådande förhållanden tillämpa
denna av vägmyndigheten utarbetade anvisning om tillfälliga vägmärkes-
arrangemang.

Denna anvisning kan också tillämpas för motsvarande ändamål på gator och enskilda
vägar samt i polisinrättningens beslut om uppsättning av tillfälliga vägmärken.

Uppdaterad 16.1.2017
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Tillfälliga vägmärkesarrangemang i vägnätet, med eller 
utan trafikdirigerare (som exempel hastighetstävling 
för personbilar)

• Evenemangsarrangören gör upp en trafikregleringsplan för det tillfälliga 
vägmärkesarrangemanget med iakttagande av föreskrifter gällande 
reglering av trafik samt genom att anpassa modellösningarna i denna 
bilaga till de verkliga förhållandena.

• Trafikregleringsplanen presenteras på en vägkarta.
• Väghållningsmyndighetens kompetensrekommendation för planeraren 

är bred erfarenhet av de ovan nämnda uppgifterna + Vägskydd 2 -
utbildning eller annan säkerhetsutbildning för reglering av trafiken och 
arbete på ett vägområde samt utbildning som krävs för uppgiften.
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Tillfällig förbättring av smidigheten i en anslutning med standardvägmärken och 
tillfälliga trafikdirigerare.

Smidigheten i trafikflödena som har väjningsplikt ökar betydligt i anslutningen

– i exemplet är den vägbestämda hastighetsbegränsningen 100 km/h i 
huvudriktningen och i sidoriktningen är den allmänna begränsningen 80 km/h

– eventuella permanenta märken som anger en hastighetsbegränsning på 80 km/h för 
anslutningsområdet ska täckas över, om de finns mellan ett märke för 50 km/h och 
anslutningen

– om den vägbestämda hastighetsbegränsningen i huvudriktningen är lägre behövs 
inga märken för 80 km/h

– minimiskyddet för trafikdirigerarens verksamhetsställe är antingen en 
hastighetsbegränsning på högst 50 km/h samt ett märke för annan fara eller ett 
märke som anger väjningsplikt i anslutningen

– om det uppskattas att en stillastående kö sträcker sig fram till området före 50 km/h 
märket, kan vid behov en hastighetsbegränsning på 60 km/h användas som buffert
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Tillfällig förbättring av smidigheten i en anslutning med standardvägmärken och 
tillfälliga trafikdirigerare.

Smidigheten i trafikflödena som har väjningsplikt ökar betydligt i anslutningen

– i exemplet är den allmänna hastighetsbegränsningen 80 km/h i huvud- och 
sidoriktningen

– minimiskyddet för trafikdirigerarens verksamhetsställe är antingen en 
hastighetsbegränsning på högst 50 km/h samt ett märke för annan fara eller ett 
märke som anger väjningsplikt i anslutningen

– om det uppskattas att en stillastående kö sträcker sig fram till området före 50 km/h  
märket, kan vid behov en hastighetsbegränsning på 60 km/h användas som buffert
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Kompletterande och alternativa modeller för att tillfälligt förbättra smidigheten i en 
anslutning. Placering av standardvägmärken i ett vägnät. Tas i användning vid behov.

Permanenta 
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Trafikdirigerarna tidvis på plats 

Stopp
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Märken för annan fara 
eller 
hastighetsbegränsning 
på 50 km/h ska täckas 
över med grått material 
eller tas bort helt och 
hållet när trafikdirigerarna 
inte finns på plats

Trafikdirigerarna fortlöpande på plats

– På exempelbilderna har trafiken i huvudriktningarna förkörsrätt. Märket för 
väg med förkörsrätt förbjuder parkering på körbanan. Om man önskar 
förbjuda parkering också på vägrenen, kan man också i huvudriktningen 
använda märken för parkeringsförbud på liknande sätt som i sidoriktningen. 
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Tillfällig förbättring av smidigheten i en anslutning utan trafikdirigerare. Placering av 
standardvägmärken i ett vägnät.

Smidigheten i trafikflödena som har väjningsplikt ökar i anslutningen

– i exemplet är den vägbestämda hastighetsbegränsningen 100 km/h i huvudriktningen 
och i sidoriktningen är den allmänna begränsningen 80 km/h

– eventuella permanenta märken för 80 km/h hastighetsbegränsning på anslutningsområdet 
ska täckas över, om de blir mellan ett märke för 50 km/h och anslutningen

– om den vägbestämda hastighetsbegränsningen i huvudriktningen är lägre behövs inga 
märken för 80 km/h

– förbjudet att använda trafikdirigerare eftersom hastighetsbegränsningen är högre än 
50 km/h
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Nedsänkningsmontering på ett vägområde och i dess närhet 
är numera farligt till följd av att man i vägslänterna börjat dra 
kablar på 20 000 V. Elmarknadslagen och 
informationssamhällsbalken förbjuder arbete som kan skada 
kablar, och därför kräver en nedsänkningsmontering på sina 
ställen flera veckors utredningsarbete för att försäkra sig om 
att monteringen kan göras på ett säkert sätt.

Väghållningsmyndighetens anvisning för uppsättning 
av tillfällig trafikanordning eller motsvarande annan 
tillfällig anordning för ett evenemang

Minimihöjd från vägytan för den nedre kanten av en 
tillfällig trafikanordning:

• tillfälligt informationsmärke i vägslänten 1,5 m
• tillfälligt standardvägmärke i vägslänten 2,0 m (vid 
ytmontering tillåts 1,5 m)

Minimiavstånd från vägkanten till den närmaste kanten 
av en tillfällig trafikanordning:

• tillfälligt informationsmärke i vägslänten 1,0 m
• tillfälligt standardvägmärke i vägslänten 0,5 m (bakom 
räcke 0,25 m)

Maximiavståndet från vägkanten till en tillfällig 
trafikanordning är cirka 6 m

Metoder för uppsättning av en tillfällig trafikanordning:
• fastsättning i lyktstolpe (stolpmontering) 
• fastsättning i stolpe med fundament på marken 
(ytmontering)

• det tidigare använda sättet att sänka ner stolpar eller 
fundament i marken är numera farligt 
(nedsänkningsmontering)
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VAL AV STÄLLE OCH UPPSÄTTNINGSSÄTT

På en väg med flacka vägslänter sätts en tillfällig trafikanordning upp på vägslänten
på minst en meters avstånd från vägkanten (bild 1). På en väg med branta
vägslänter sätts en tillfällig trafikanordning upp på eventuell plan mark bakom
vägens sidodike (bild 2a) eller, om dikets bredd är mer än två meter, på
vägslänten mellan dikesbottnen och vägkanten (bild 2b) på minst två meters
avstånd från vägkanten.

• En tillfällig trafikanordning eller någon annan tillfällig anordning får inte fästas 
i en permanent trafikanordning eller ett vägräcke. 

• Märkena ska alltid placeras så att de inte skapar olägenheter för fotgängar-
och cykeltrafiken samt vägunderhållet eller utgör ett sikthinder. Meningen är 
att vägmärkena ska synas bra. 

• Innehavaren av tillståndet för uppsättning svarar alltid för skador som han 
åsamkat samt vidtar alla i tillståndet inkluderade åtgärder på eget ansvar och 
egen bekostnad. Närmare anvisningar om hur en tillfällig trafikanordning kan 
sättas upp, täckas över och demonteras på ett säkert sätt finns i Trafikverkets 
serie Liikenne tietyömaalla (Trafiken på en vägarbetsplats) i anvisningarna 
Luvanvaraiset työt (Tillståndspliktiga arbeten) samt Yleiset käytännöt ja 
turvallisuusvaatimukset (Allmän praxis och säkerhetskrav). Innehavaren av 
tillståndet för tillfällig uppsättning är skyldig att med iakttagande av 
tillståndsvillkoren övervaka att de genomförda monteringarna håller samt följa 
med hur de inverkar.
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STOLPMONTERING OCH YTMONTERING

• En lyktstolpe på ett vägområde kan enligt bilden nedan användas som fundament för
monteringen, utan att stolpen skadas. Det tänkta informations- eller vägmärket fästs i den
övre änden av ett vertikalt bräde. Den nedre ändan av brädet stöds mot marken, och brädet
fästs upprätt mot stolpen med buntband på två olika höjder för säkerställa brädets stöd i
sidled.
• En vägslänt som hör till vägområdet eller plan mark bakom sidodiket rekommenderas
alltid som uppsättningsplats då en anordning inte kan fästas i en lyktstolpe.
Informationsmärke eller standardvägmärke och deras stödstolpar ska ställas upp med hjälp
av någon plattformad konstruktion på marken. Till detta ändamål kan man använda nedan
visade fundament, som finns till salu, eller fundament som man själv konstruerat av t.ex.
lastpallar. Betongplattor, sandsäckar eller motsvarande tyngder placeras på fundamenten.
Alla fundament lämpar sig inte för lutande ytor, eftersom stolpen måste stå lodrät. Som
stolpar används stålrör med diametrar 60, 90 eller 114 mm eller bräden med måtten
35x75...50x100 mm. Tunga betongelement som har en höjd på mer än 0,25 m över marken
får på grund av kollisionsrisken användas som fundament endast då hastighets-
begränsningen på vägen är högst 50 km/h.

Fundament för ytmontering som levereras av vägmärkestillverkare:

Självtillverkade stödkonstruktioner och fundament av trä vilka kan monteras i 
en lyktstolpe, på en vägslänt eller på plan mark bakom sidodiket:

• Med en stolp- eller ytmontering elimineras risken för att i samband med
uppförandet skada kablar eller andra konstruktioner som sänkts ner i marken. Vid
stolp- eller ytmontering behöver man inte reda ut var det finns kablar och
konstruktioner i marken.
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Fundament för nedsänkningsmontering som 
levereras av vägmärkestillverkare:

NEDSÄNKNINGSMONTERING

• Tidigare har tillfälliga trafikanordningar för evenemang satts upp genom att slå ner
stolparna eller gräva ner fundamenten i marken. Problemet med denna metod är att
man blir tvungen att se upp för kablar som lagts i marken. I denna metod grävs ett
betongfundament ner i marken eller också slås en spetsig stålpik med plats för ett stålrör på
60 mm ner i marken. Alternativt görs ett hål i marken och i detta trycker man ner ett stålrör på
60 mm eller ett bräde på 35x75...50x100 mm som stolpe. Stolpen placeras lodrätt och måste
stagas med snedstöd om märket är stort eller nedsänkningsdjupet litet.

Nedsänkningsmontering med 
självtillverkade trästolpar:

• Risken med nedsänkningsmonterade trafikanordningar är att kablar och andra
konstruktioner som finns i marken skadas. En del av kablarna har en spänning på
400 V eller 20 000 V. Om man har för avsikt att tillämpa nedsänkningsmontering
förutsätter föreskrifterna i elmarknadslagen och informationssamhällsbalken att
den, som ska sätta upp en anordning, före grävningar i marken reder ut var det
finns kablar och konstruktioner samt undviker skador på dessa. (Utredningsplikt:
110 § i elmarknadslagen och 241 § i informationssamhällsbalken.) Utredningen
inleds genom att kontakta “Kabelinformation” (https://johtotietopankki.fi/sv/) och
“Kaivulupa” (https://www.kaivulupa.fi)

• Innan en nedsänkningsmontering påbörjas ska
flera veckor reserveras för att utreda placeringen av
kablar i marken och för att markera dem i terrängen.
Först reder man ut vem som har dragit kablar i
området där anordningar ska sättas upp, och
därefter beställs kabelvisning från kabelägarna. Om
placeringen av kablarna inte kan fastställas
tillräckligt exakt, får man inte använda
nedsänkningsmontering.
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Krav på utrustning för en tillfällig trafikdirigerare:
• varselkläder: en väst som uppfyller standarden SFS EN-
471 eller SFS EN-20471

– klass 3
• stoppmärke: märke 311 (fordonstrafik förbjuden)

– fluorescerande film för användning dagtid 
– rekommendation: upplyst från insidan vid mörker och 

skymning

Väghållningsmyndighetens krav och 
rekommendationer gällande tillfällig trafikdirigerare 
för ett evenemang 

För personen som inskolar tillfälliga trafikdirigerare, för 
förmannen och för planeraren av de som skydd avsedda 
trafikarrangemangen rekommenderas: 

• bred erfarenhet av de ovan nämnda uppgifterna + 
Vägskydd 2-utbildning eller någon annan utbildning för 
reglering av trafik

I fråga om kompetens för tillfällig trafikdirigerare 
rekommenderas dessutom:

• körrättighet
• inskolning för uppgifterna  
• erfarenhet av att verka som trafikdirigerare eller 
Vägskydd-utbildning eller annan utbildning för reglering av 
trafik

• Väghållningsmyndighetens krav och rekommendationer 
gällande tillfälliga trafikdirigerare vid en tillfällig reglering av 
trafiken för olika evenemang.  
• Polisinrättningen bedömer från fall till fall vilken kompetens 
som krävs av den tillfälliga trafikdirigeraren.
• Då det gäller evenemang ska förordnande till tillfällig 
trafikdirigerare sökas hos polisinrättningen.

Lagstadgade krav på en tillfällig trafikdirigerare:
• myndig person (18 år) 
• gett sitt samtycke till uppgiften
• kunskaper som uppgiften förutsätter
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Krav på utrustning för en arbetstagare i ett arbete av 
engångskaraktär på ett vägområde:

• varselkläder: en väst som uppfyller standarden SFS EN-
471 eller SFS EN-20471

Vägmyndighetens krav och rekommendationer gällande 
arbetstagare som i samband med ett evenemang utför 
arbete av engångskaraktär på ett vägområde

För personer som sköter inskolningen av arbetstagare, för 
förmän samt för planerare av ett arbete av 
engångskaraktär på ett vägområde rekommenderas 
följande kompetens: 

• bred erfarenhet av de ovan nämnda uppgifterna + 
Vägskydd 2-utbildning eller annan säkerhetsutbildning 
för arbete på vägområde och utbildning som uppgiften 
kräver

Rekommendationer gällande en arbetstagare i ett arbete 
av engångskaraktär på ett vägområde:

• normala sinnen (syn, hörsel och reaktionsförmåga)
• inskolning för sina uppgifter
• Vägskydd-utbildning eller annan säkerhetsutbildning för 
arbete på ett vägområde och utbildning som uppgiften 
kräver

• Väghållningsmyndighetens krav och rekommendationer 
gällande arbetstagare som behövs för olika evenemang. 
Kraven och rekommendationerna gäller uppsättning och 
demontering av tillfälliga trafikanordningar eller någon annan 
åtgärd på ett vägområde, som utförs av arbetstagare för vilka 
uppgiften är av engångskaraktär.
• Det av myndigheten beviljade tillståndet för ett tillfälligt 
vägmärkesarrangemang innefattar också ett tillstånd för 
arbete av engångskaraktär på ett vägområde.
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Uppdaterad 16.1.2017 

På polisinrättningens eller kommunstyrelsens beslut baserad tillfällig avstängning 
av delar i ett landsvägsnät för olika evenemang, hastighetstävlingar, tillställningar 
för allmänheten eller andra jämförbara evenemang som ordnas i vägnätet (längre 

fram kallas alla dessa gemensamt för evenemang): 

Anvisning för upprättande av 
avtal om återställning av delar 
av landsvägsnätet 

Evenemang som med särskilt tillstånd ordnas på vägnätet kan medföra sådana ändringar 
i landsvägens skick att evenemangets arrangör måste återställa landsvägen i det skick 
den hade före avstängningen. Evenemangets arrangör ska låta genomföra åtgärder för 
att återställa landsvägen genom att sluta ett avtal om återställning med en sådan 
entreprenör som av väghållningsmyndigheten godkänts uttryckligen för denna 
återställningsåtgärd: 

Efter att ha förutsett den belastning som landsvägsnätet kan utsättas för kan 
väghållningsmyndigheten eller myndigheten som besluter om att tillfälligt stänga av vägen 
kräva att evenemangets arrangör sluter ett avtal om återställning med en entreprenör. 
Arrangören kan också själv konstatera behovet av att sluta ett avtal om återställning. 
Entreprenören kan vara områdesentreprenören för landsvägsnätet eller någon annan 
entreprenör som väghållningsmyndigheten har godkänt för denna uppgift. Genom avtalet 
om återställning låter arrangören entreprenören återställa vägen, men det är alltid i första 
hand arrangören, som i egenskap av innehavare av tillstånd för tillfällig avstängning eller 
mottagare av beslut om avstängning, bär ansvaret för att återställa landsvägen. 

Väghållningsmyndighetens områdesansvariga godkänner med sin underskrift den av 
arrangören föreslagna entreprenören. Före undertecknandet ska den områdesansvariga 
dock kontrollera att entreprenörens kompetens och resurser är tillräckliga för den 
förväntade återställningsuppgiften, och dessutom ska entreprenören meddela sig känna till 
den nödvändiga kvalitetsnivån för återställningen inom de olika områdena för underhålls-
entreprenaderna på det landsvägsnät som avtalet omfattar. Den områdesansvariga ger 
kontaktuppgifterna för områdesentreprenören som står i avtalsförhållande till väghållnings-
myndigheten till arrangören, så att arrangören kan avtala om tidpunkterna för olika syner i 
samband med återställningen. 

Nedan finns en modell för avtal om återställning som kan användas för att upprätta ett avtal 
om återställning av landsvägsnätet. Modellen kan även användas för att upprätta avtal om 
återställning av gatunät och enskilda vägar. 
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AVTAL OM ÅTERSTÄLLNING 
 
Avtal om återställning av vägavsnitt som tillfälligt stängs av, evenemang XXX 
 

De undertecknade avtalsparterna, arrangören XXX för evenemanget XXX och 
entreprenören XXX, har slutit ett avtal om återställning av de vägavsnitt som 
tillfälligt stängs av på grund av evenemanget XXX som ordnas under perioden 
xx.xx.20xx–xx.xx.20xx.  
 
Avtalet omfattar de tillfälligt avstängda vägavsnitten som anges som rutter eller 
områdesbegränsningar på den bifogade ruttkartan och ruttbeskrivningen. Under 
avtalsperioden fullgör entreprenören i enlighet med arrangörens anvisningar den 
bifogade återställningsplanen samt andra åtgärder som nämns separat i detta 
avtal eller i bilagorna till detta. Arrangören är skyldig att återställa de olika delarna 
av landsvägsnätet som omfattas av detta avtal till åtminstone ett säkert 
trafikerbart skick, innan de öppnas för allmän trafik efter avstängningen. Därtill 
är arrangören skyldig att återställa de olika delarna av landsvägsnätet som 
omfattas av detta avtal omedelbart efter avstängningen till samma kvalitetsnivå 
de hade före avstängningen.  
 
Tvister gällande detta avtal avgörs i XXX tingsrätt.  
 
Kontaktpersoner i frågor angående avtalet: 
 
 Entreprenör, kontaktpersonens namn och telefonnummer  
 Arrangör, kontaktpersonens namn och telefonnummer 
 
Avtalet är i kraft xx.xx.20xx–xx.xx.20xx. 
 
Detta avtal träder i kraft när väghållningsmyndighetens behöriga områdes-
ansvariga med sin underskrift godkänt upprättandet av detta avtal och 
entreprenören för återställningen av landsvägarna. 
 

Ort och datum:   
 
Avtalsparternas underskrifter: 
 

____________________  ______________________ 
Arrangörens representant  Entreprenörens representant 

 
Jag godkänner detta avtal för de delar av landsvägarna som hör till mitt verksamhetsområde: 
 
Ort och datum: 
Väghållningsmyndighetens underskrift: 
 
  ___________________________________________________ 

Väghållningsmyndighetens områdesansvariga, NTM-centralen i XXX 
 
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, ett för vardera avtals-
parten. Arrangören är skyldig att som bilaga till sin ansökan om vägavstängning 
skicka en kopia av det undertecknade avtalet till myndigheten som besluter om 
den tillfälliga avstängningen av vägavsnitten. Väghållningsmyndigheten tar själv 
en kopia av det godkända avtalet. 

 
Bilagor 1) Åsterställningsplan, Del 1: Väghållningsmyndighetens utlåtande, väg-

hållningens ansvarsfördelning och registrering av genomförda väghållnings-
åtgärder. 
2) Åsterställningsplan, Del 2: Ruttkarta och ruttbeskrivning, som på en vägkarta 
anger vägavsnitten, som ska stängas av, och avsnittens avstängningstid. 
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ÅSTERSTÄLLNINGSPLAN, DEL 1: VÄGHÅLLNINGSMYNDIGHETENS UTLÅTANDE, VÄGHÅLLNINGENS 
ANSVARSFÖRDELNING OCH REGISTRERING AV GENOMFÖRDA VÄGHÅLLNINGSÅTGÄRDER 
 
Återställning av delar av vägnätet som tillfälligt stängts av för ett evenemang 
 
Väghållningsmyndighetens utlåtande till myndigheten som besluter om att tillfälligt stänga av en del av vägnätet: 
 

Arrangören ska i god tid noga studera utlåtandet som väghållningsmyndigheten har skickat till 
myndigheten som besluter om att tillfälligt stänga av en del av vägnätet:  

 
Myndigheten som besluter om att tillfälligt stänga av en del av vägnätet (polisinrättningen eller 
kommunstyrelsen) begär alltid innan beslutet fattas om väghållningsmyndighetens utlåtande 
beträffande landsvägar, om föreskrifterna förutsätter detta. I utlåtandet meddelar väghållnings-
myndigheten efter eget gottfinnande och från fall till fall om de förhållanden gällande trafiken och 
väghållningen som ska beaktas då man tillfälligt stänger av och återställer delar av landsvägsnätet. 
Arrangören ska studera utlåtandet noga. Detta är nödvändigt senast före den inledande synen. 

 
Arrangörens ansvar för vägens duglighet för allmän trafik under avstängningen och efter den: 
 
 

Arrangören ansvarar under avstängningstiden för säkerheten på det tillfälligt avstängda 
vägavsnittet samt säkerheten i trafikarrangemangen i samband med avstängningen: 

 
Arrangören som erhållit tillstånd att tillfälligt stänga av en del av vägnätet eller ett beslut om 
avstängning ansvarar för säkerheten på den avstängda delen av vägnätet samt för att avstängnings-
metoderna är säkra och överensstämmer med kraven. Under tiden vägen är avstängd ansvarar 
arrangören även för säkerheten för den allmänna trafik, som arrangören släpper in på det avstängda 
området (utryckningsfordon mm.). Innan avstängningen upphör ska arrangören se till att den 
avstängda vägen är duglig och säker att öppnas för allmän trafik. För att säkerställa duglighet och 
säkerhet ska vägen enligt behovsprövning återställas innan den öppnas för allmän trafik. 

 
Beträffande landsvägar återgår ansvaret för att vägen är i tillfredsställande skick för allmän trafik till 
väghållningsmyndigheten när avstängningen upphör. Arrangörens ansvar gentemot väghållnings-
myndigheten kvarstår dock beträffande brister i vägens skick, som uppstått på grund av den 
tillfälliga avstängningen, ända tills bristerna har åtgärdats: 
 

Då den tilllfälliga avstängningen av en del av landsvägsnätet upphör ska arrangören redan ha 
säkerställt att vägen är säker för allmän trafik genom att genomföra behovsprövade återställnings-
åtgärder. Arrangören är skyldig att genomföra de nödvändiga slutförande återställningsåtgärderna 
på de avstängda vägavsnitten utan dröjsmål efter att de stängda avsnitten öppnats för allmän trafik 
och före slutsynen av det avstängda vägavsnittet. Arrangören är gentemot väghållningsmyndigheten 
ansvarig för sådana kvalitetsbrister, som under avstängningstiden uppstått på det avstängda 
landsvägsavsnittet till följd av arrangörens evenemang, ända fram till den av väghållnings-
myndigheten godkända slutsynen. 
 

Väghållningsmyndighetens ansvar för vägens duglighet: 
 
I slutsynen fastställs vägens skick i jämförelse med vägens skick vid den inledande synen och 
arrangören överlåter ansvaret för landsvägens duglighet till väghållningsmyndigheten. 
 

På landsvägsnätet är det normalt väghållningsmyndigheten som har det fortgående ansvaret för 
kvaliteten av det vägnät som är öppet för allmän trafik. Underhållsentreprenören som står i 
avtalsförhållande till väghållningsmyndigheten är gentemot väghållningsmyndigheten ansvarig för att 
landsvägsnätets kvalitet överensstämmer med underhållsavtalet. Ifall kvalitetskraven av någon 
anledning inte uppnås på ett vägnät som är öppet för allmän trafik, ska man till dessa delar följa det 
som nämns om saken i avtalet mellan väghållningsmyndigheten och underhållsentreprenören.  
 
Underhållsentreprenörens ansvar gentemot väghållningsmyndigheten för kvaliteten av en del av 
landsvägsnätet upphör tillfälligt då ifrågavarande del av vägnätet tillfälligt stängs av för allmän trafik. 
Ansvaret gentemot väghållningsmyndigheten för kvaliteten av en avstängd del av landsvägsnätet 
återgår till underhållsentreprenören när den tillfälligt avstängda delen av vägen öppnas på nytt för 
allmän trafik, med undantag av sådana brister som orsakats av att vägen stängts av och som 
arrangören ännu inte korrigerat. För dessa ansvarar således arrangören. 
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Förlopp och registrering av återställningsåtgärder som ligger på arrangörens ansvar: 
 
 

Senast två veckor innan vägen stängs av: 
 
Arrangören ska senast två veckor innan vägens stängs av kontakta underhållsentreprenören och 
väghållningsmyndigheten för att avtala med dem om tidpunkterna och platserna för inledande syn 
och slutsyn för återställningsåtgärderna på vägavsnittet som ska stängas av. Såväl inledande syn 
som slutsyn ska förrättas så att landsvägarna som ingår i en områdesentreprenad kan granskas på 
en och samma gång.   
 
Underhållsentreprenören kan under synerna företräda väghållningsmyndigheten, om väghållnings-
myndighetens representant har förhinder att delta. Ifall man under en syn, där väghållnings-
myndighetens representant är förhindrad att delta, inte uppnår samförstånd ska synen skjutas upp 
så att väghållningsmyndighetens representant kan delta i den. En uppskjuten syn ska förrättas så 
snart som möjligt. 
 
Inledande syn ska alltid hållas innan vägen stängs av. Det rekommenderas att inledande syn 
förrättas så nära avstängningstidpunkten som möjligt. Inledande syn ska dock alltid hållas innan 
arrangören vidtar sina förberedande åtgärder för vägavstängningen.  Det rekommenderas att 
inledande syn hålls högst några dagar innan vägen stängs av. Slutsyn ska alltid förrättas inom en 
vecka efter att avstängningen av vägen har upphört.  

 
Innan vägen stängs av: 

 
Arrangören, entreprenören, underhållsentreprenören och väghållningsmyndigheten förrättar en 
gemensam inledande syn av vägavsnitten som ska stängas av. Vid synen fastställs vägarnas skick 
som antecknas i ett protokoll över synen. För att fastställa vägens skick kan man använda väg-
hållningsmyndighetens produktkort för landsvägsunderhåll. Protokollet upprättas av väghållnings-
myndighetens underhållsentreprenör. Underhållsentreprenören ansvarar för att vägnätet som ska 
stängas av uppfyller väghållningsmyndighetens kvalitetskrav när arrangörens evenemang börjar. I 
protokollet antecknas även eventuella brister. Protokollet ska upprättas och undertecknas av alla 
parter genast efter att synen förrättats och innan vägavsnittet stängs av. 
 
När det gäller hastighetstävlingar ska arrangören i förväg förbereda sig på att efter en hastighets-
tävling kan behovet av extra krossgrus till slitlagret på grusvägar uppgå till tiotals ton per kilometer 
väg. Behovet av extra krossgrus efter en hastighetstävling gäller i synnerhet kurvor på grusvägar. 
Arrangören ska i förväg se till att material som är avsett att användas i förberedande arbeten och 
för återställningsåtgärderna har godkänts av väghållningsmyndigheten.  
 
Arrangören utför de förberedande dammbindningsåtgärder som evenemanget kräver i närheten 
av bosättning och andra objekt som kräver dammbindning samt andra sådana arbeten som föregriper 
evenemangets behov och som inte omfattas av underhållsentreprenörens ansvar. Speciellt 
beträffande hastighetstävlingar är det viktigt att de föregripande åtgärderna görs redan innan tävlings-
deltagarna bekantar sig med tävlingsrutten på vägnätet.  

 
Innan vägen öppnas för allmän trafik: 

 
Arrangören återställer det avstängda vägavsnittet innan det öppnas för allmän trafik så att vägen vid 
öppningstillfället är säker för allmän trafik. 

 
Omedelbart efter att avstängningen upphört  : 

 
Arrangören meddelar underhållsentreprenören och väghållningsmyndigheten i vilken ordning och 
enligt vilken tidtabell landsvägarna, som använts för evenemanget, kommer att återställas. Minimi-
kravet på detta meddelande är att vägarna som ska återställas har ordnats i nummerordning och att 
tidpunkten för återställningen anges med en dags noggrannhet. 
 
Arrangören slutför återställningen av det avstängda vägavsnittet så att den kvalitetsnivå som 
fastställdes tidigare vid den inledande synen har uppnåtts och alla skador som uppstått reparerats. 
 
Återställningen av vägarna ska utföras så att den allmänna trafiken störs så lite som möjligt av 
återställningsarbetet. 
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Registrering av utfört arbete och använt material: 
 
I samband med att återställningsarbetena fortskrider ansvarar arrangören för att de utförda arbetena 
och de använda materialen registreras i tydliga ordalag och med positionsdata. Av registreringen ska 
framgå vilket slag av material som använts och vilket slag av arbete som utförts på olika ställen 
av vägen samt hur mycket och vid vilka tidpunkter (t.ex. dikningar, trumreparationer, skylt-
arbeten, grusningar samt utförda dammbindningar).  Registreringarna ska göras skilt för varje väg 
med en dags noggrannhet och beträffande materialet med ett tons noggrannhet, om inte annat 
avtalats. 
 
Arrangören överlåter sin registrering till underhållsentreprenören och väghållningsmyndigheten 
senast en dag före slutsynen. 
 
 

Inom en vecka efter att avstängningen upphört: 
 
Arrangören, entreprenören, underhållsentreprenören och väghållningsmyndigheten förrättar en 
gemensam slutsyn på vägavsnitten som varit avstängda för arrangörens evenemang inom en vecka 
efter att avstängningen har upphört.  
 
Under slutsynen fastställs vägarnas skick okulärt och på basen de registrerade uppgifterna. Om 
eventuell tillsats av krossgrus och andra eventuella kompletterande återställningsåtgärder 
beträffande observerade brister och skador avtalas enligt behov. Arrangören ska omedelbart vidta 
kompletterande återställningsåtgärder. Efter att de kompletterande återställningsarbetena har 
slutförts meddelar arrangören väghållningsmyndighetens och underhållsentreprenörens 
representant att de kompletterande återställningsåtgärderna har fullgjorts. 
 
Underhållsentreprenören upprättar över slutsynen ett protokoll som alla parter ska godkänna och i 
vilket antecknas alla av arrangören utförda återställningsarbeten inklusive  arbetsmängder, material 
och vägavsnitt samt att väghållningsmyndigheten eller underhållsentreprenören inte har några krav 
gentemot arrangören.  Protokollet ska upprättas inom en vecka efter att synen har förrättats och den 
ska undertecknas av alla parter. 
 
 

Dröjsmålspåföljder, om det gått över en vecka efter avstängningen: 
 
Om arrangören trots sitt meddelande inte har utfört de kompletterande återställningsarbetena som 
förutsatts i slutsynen och om det finns en grundad anledning till detta dröjsmål, kan väghållnings-
myndigheten bevilja arrangören extra tid (t.ex. en vecka eller en tidsfrist som är lämplig med hänsyn 
till arbetets omfattning) för att slutföra de ofullbordade åtgärderna. Väghållningsmyndigheten 
meddelar arrangören skriftligen om längden på den beviljade tiden. 
 
Ifall arbetena fortfarande inte slutförts efter tilläggstiden, låter väghållningsmyndigheten utföra de 
ofullbordade återställningsåtgärderna på vägområdet på arrangörens bekostnad. 
 
Efter att alla ovan nämnda återställningsåtgärder har utförts och kostnader erlagts återgår ansvaret 
för de avstängda vägarna i sin helhet till väghållningsmyndigheten och ansvaret för underhålll enligt 
serviceavtalet om områdesentreprenad till underhållsentreprenören. 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
ÅSTERSTÄLLNINGSPLAN, DEL 2: RUTTKARTA OCH RUTTBESKRIVNING MED TIDERNA DÅ 
VÄGAVSNITTEN ÄR AVSTÄNGDA  ANGIVNA PÅ EN VÄGKARTA 
 
 
[Fritt formulerad beskrivning av det planerade evenemangets aktiviteter till den del de påverkar vägnätet och 
vägtrafiken. Beskrivningen ska omfatta hela det vägnät, inklusive landsvägar, gator och enskilda vägar, som 
påverkas av hela evenemanget. På detta vis får man en faktisk helhetsbild av konsekvenserna.]   
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• Rekommendation om tillfällig
vägvisning för en omväg förbi ett 
avstängt vägavsnitt i lågtrafikerat 

landsvägsnät

På polisinrättningens eller kommunstyrelsens beslut baserad tillfällig 
avstängning av delar i ett landsvägsnät för olika evenemang, 

hastighetstävlingar, tillställningar för allmänheten eller andra jämförbara 
evenemang som ordnas i vägnätet (längre fram kallas alla dessa gemensamt 

för evenemang). Den myndighet som beslutar om avstängningen avgör också i 
vilken utsträckning och hur bindande denna bilaga ska iakttas.

NTM-central som verkar som väghållningsmyndighet

Hastighetstävlingar för personbilar och motorcyklar får arrangeras endast på
avstängda vägar. För en avstängning behövs ett tillstånd som beviljas av
kommunstyrelsen då det gäller en detaljplaneenlig väg och av polisinrättningen för
andra vägar. För en avstängning sänds en fritt formulerad ansökan till den ovan
nämnda tillståndsmyndigheten. I ansökan ska detaljerat anges vilka vägavsnitt man
önskar stänga av och vid vilka tidpunkter. Tillståndsmyndigheten ska begära
utlåtande från väghållningsmyndigheten i fråga om landsvägsavsnitt som man önskar
stänga av för hastighetstävlingar för personbilar och motorcyklar.

Polisinrättningen har efter att ha hört väghållaren rätt att tillfälligt stänga av en väg
med anledning av till exempel olika idrottstävlingar, folkfester, utställningar,
försvarsmaktens övningar, parader eller uppvisningar. I brådskande fall kan
polisinrättningen som beslutför myndighet tillfälligt stänga av en väg utan att höra
väghållaren.

Vid avstängning eller tillfällig avstängning av en landsväg eller en del av denna
skall denna av väghållningsmyndigheten utarbetade rekommendation för tillfällig
vägvisning för omväg iakttas i den omfattning som i varje enskilt fall anvisas av
tillståndsmyndigheten eller den beslutföra myndigheten och med anpassning till
föreskrifter och verkliga förhållanden.

Denna rekommendation kan också användas för motsvarande ändamål i gatunätet
och på enskilda vägar.

Uppdaterad 16.1.2017
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Tillfällig vägvisning för omväg som ersätter ett vägavsnitt 
som kortvarigt stängts av på grund av ett evenemang

• Evenemangsarrangören  gör upp en plan för den tillfälliga vägvisningen 
av omvägen med iakttagande av föreskrifter gällande reglering av trafik 
och genom att anpassa modellösningarna i denna bilaga till de verkliga 
förhållandena.

• Vägvisningsplanen presenteras på en vägkarta.
• Rutten för en omväg som ersätter ett trafikmässigt betydande tillfälligt 

avstängt  vägavsnitt ska planeras så att användningen av denna ger 
upphov till en fördröjning på högst 10 minuter för personbilar. Om 
fördröjningen blir längre, ska den myndighet som beslutar om den 
tillfälliga avstängningen överväga behovet av information om de 
trafikkonsekvenser som en kortvarig avstängning av ett vägavsnitt ger 
upphov till.

• Väghållningsmyndighetens kompetensrekommendation för planeraren:
– Yrkesmässig kunskap i vägvisningsplanering och god kännedom 

om gällande anvisningar (en konsult eller tjänsteman med 
erfarenhet av vägvisning eller någon annan som med beaktande 
av uppgiftens svårighet har motsvarande färdigheter) 

– till andra delar samma rekommendation som för planeraren i 
anvisningsbilagan “Rekommendation om tillfällig avstängning  och 
anlitande av trafikdirigerare i ett lågtrafikerat landsvägsnät”

Två exempelbilder: planering och förverkligande av vägvisning för en omväg: 
normal vägvisning (bild 1) och vägvisning för omväg (bild 2).

– exemplet gäller en väg med den allmänna begränsningen 80 km/h

– målet är att säkerställa vägvisningens kontinuitet på omvägen

– vägvisningen för en omväg är dubbelriktad, om vägavsnittet som ska stängas 
av är dubbelriktad i normala situationer

– målgruppen för vägvisningen för en omväg är i synnerhet den allmänna trafik 
som inte deltar i evenemanget utan smidigt vill passera detta 

Start- och slutpunkterna för omvägsvägvisningen samt planering av 
avsvängningspunkterna
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Planering och förverkligande av vägvisning för en omväg, bild 1: normal 
vägvisning
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Planering och förverkligande av vägvisning för en omväg, bild 2: vägvisning för en 
omväg 

Obs! Exempel på planering 
och förverkligande av 
annonser om 
vägavstängning finns i 
bilagan ”Rekommendation 
om tillfällig avstängning av 
en väg och användning av 
trafikdirigerare i ett 
lågtrafikerat landsvägsnät”.
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Till den del vägvisningen för en omväg kräver egna tillfälliga 
konstruktioner för uppsättning, tillfälliga trafikdirigerare 
eller personer i arbete av engångskaraktär iakttas 
anvisningsbilagan “ Rekommendation om tillfällig 
avstängning av en väg och användning av 
trafikdirigerare i ett lågtrafikerat landsvägsnät”.

Väghållningsmyndighetens anvisning om uppsättning 
av tillfällig vägvisning för en omväg i samband med ett 
evenemang
• Tillstånd för uppsättning av tillfällig vägvisning för en omväg på ett 
vägområde för en landsväg ingår i myndighetens beslut om 
avstängning av en väg.
• I vägvisningen för en omväg ska de vägvisningsmål som tillfälligt inte nås 
täckas över med röda kryss i de permanenta informationsmärkena. För 
detta ändamål används rött, 10 cm brett, likt vägmärkesfilm reflekterande 
klisterband som måste kunna lösgöras så att ytan på informationsmärkets 
permanenta reflexfilm inte skadas. De tillfälliga skyltarna för en omväg kan 
vid behov fästas i rörstommen för de permanenta informationsmärkena, om 
inte fästena skadar eller lämnar bestående spår i de permanenta 
konstruktionerna.
• Vägvisningen för en tillfällig omväg ska göras i enlighet med 
vägtrafiklagstiftningen och trafikverkets anvisningar.

Den nedre kanten av en vägvisare för tillfällig omväg ska 
vara på minst 1,5 meters höjd från vägytan

Minimiavståndet från vägkanten till vägvisaren för den 
tillfälliga omvägen ska vara 1,0 meter

Maximiavståndet från vägkanten till vägvisaren för den 
tillfälliga omvägen ska vara cirka 6 m 
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• Rekommendation om tillfällig
avstängning av en väg och

användning av trafikdirigerare i ett 
lågtrafikerat landsvägsnät

På polisinrättningens eller kommunstyrelsens beslut baserad tillfällig 
avstängning av delar i ett landsvägsnät för olika evenemang, 

hastighetstävlingar, tillställningar för allmänheten eller andra jämförbara 
evenemang som ordnas i vägnätet (längre fram kallas alla dessa gemensamt 

för evenemang). Den myndighet som beslutar om avstängningen avgör också i 
vilken utsträckning och hur bindande denna bilaga ska iakttas.

NTM-central som verkar som väghållningsmyndighet

Hastighetstävlingar för personbilar och motorcyklar får arrangeras endast på
avstängda vägar. För en avstängning behövs ett tillstånd som beviljas av
kommunstyrelsen då det gäller en detaljplaneenlig väg och av polisinrättningen för
andra vägar. För en avstängning sänds en fritt formulerad ansökan till den ovan
nämnda tillståndsmyndigheten. I ansökan ska detaljerat anges vilka vägavsnitt man
önskar stänga av och vid vilka tidpunkter. Tillståndsmyndigheten ska begära
utlåtande från väghållningsmyndigheten i fråga om landsvägsavsnitt som man önskar
stänga av för hastighetstävlingar för personbilar och motorcyklar.

Polisinrättningen har efter att ha hört väghållaren rätt att tillfälligt stänga av en väg
med anledning av till exempel olika idrottstävlingar, folkfester, utställningar,
försvarsmaktens övningar, parader eller uppvisningar. I brådskande fall kan
polisinrättningen som beslutför myndighet tillfälligt stänga av en väg utan att höra
väghållaren.

Vid avstängning eller tillfällig avstängning av en landsväg eller en del av denna
skall denna av väghållningsmyndigheten utarbetade rekommendation för tillfällig
avstängning av väg iakttas i den omfattning som i varje enskilt fall anvisas av
tillståndsmyndigheten eller den beslutföra myndigheten och med anpassning till
föreskrifter och verkliga förhållanden.

Denna rekommendation kan också användas för motsvarande ändamål i gatunätet
och på enskilda vägar.

Uppdaterad 16.1.2017
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Kortvarig avstängning av en väg (som exempel 
hastighetstävling för personbilar)

• Evenemangsarrangören gör upp en trafikregleringsplan för den 
kortvariga avstängningen med iakttagande av föreskrifter gällande 
reglering av trafik samt genom att anpassa modellösningarna i denna 
bilaga till de verkliga förhållandena.

• Trafikregleringsplanen presenteras på en vägkarta.
• Väghållningsmyndighetens kompetensrekommendation för planeraren 

är bred erfarenhet av de ovan nämnda uppgifterna + Vägskydd 2-
utbildning eller annan säkerhetsutbildning för reglering av trafiken och 
arbete på ett vägområde samt utbildning som krävs för uppgiften.
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Tavla med 
information om 
vägavstängning 
0,0 km

A)

Placering av tavla med information om avstängningen vid vägen som ska 
avstängas.

Kortvarig avstängning av en väg för ett evenemang (hastighetstävling för 
personbilar)

– exemplet gäller en väg med den allmänna begränsningen 80 km/h

– den nedre kanten av tavlan ska vara på minst 1,0 meters höjd från vägytan

– avståndet från vägkanten till tavlans kant ska vara minst 0,5 m

– ska sättas upp innan de tillfälliga anordningarna förs upp

– sätts upp tidigast fyra veckor och senast två veckor innan vägen stängs av

– tavlan ska ha gul botten, röd ram och svart text

– i fråga om ett årligen återkommande evenemang kan också evenemangets 
logotyp placeras i den övre delen av tavlan

– OBS! På informationstavlan anges sträckan från tavlan fram till den 
punkt där vägen stängs av

0–20 m

Område som man har för avsikt att stänga av
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B)

Placering av trafikanordningar vid stället där vägen ska stängas av. Vägen 
oavbrutet avstängd. 

Kortvarig avstängning av en väg för ett evenemang (hastighetstävling för 
personbilar)

– exemplet gäller en väg med den allmänna begränsningen 80 km/h

– högsta tillåtna hastighetsbegränsning där trafikdirigerare får verka är 50 km/h

– den nedre kanten av ett vägmärke ska vara på minst 1,5 meters höjd från 
vägytan 

– avståndet från vägkanten till närmaste kanten av vägmärket ska vara minst 0,5 m

0–20 m
50–150 m

150–250 m

20 m

Informationstavla
vägen avstängd 0,0 
km
Sätts alltid upp före 
förberedelserna för 
vägavstängningen 

Vägen 

avstängd

Ska täckas över med 
grått material eller tas 
bort helt och hållet 
när vägen inte är 
avstängd

Tävlingens
körriktning

Område som man 
har för avsikt att 
stänga av

Avstängningsanordning för 
avstängning av halva vägen 
rekommenderas
när vägbredden 
kräver det

2 trafikdirigerare (den ena
kan vid behov ge råd och 
vägledning till den framför 
avstängningsporten köande 
trafiken)
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Avstängningsanordningar för 
avstängning av väg
rekommenderas när 
vägbredden 
kräver det

1 funktionär som övervakar 
att avstängningsanordningen 
hålls på plats, utrustad med  
en funktionärsväst av vilken 
uppgiften ska framgå

C) 

Placering av trafikanordningar vid stället där vägen ska stängas av. Vägen 
oavbrutet avstängd. 

Kortvarig avstängning av en väg för ett evenemang (hastighetstävling för 
personbilar)

– exemplet gäller en väg med den allmänna begränsningen 80 km/h

– högsta tillåtna hastighetsbegränsning där trafikdirigerare får verka är 50 km/h

– den nedre kanten av vägmärket ska vara på minst 1,5 meters höjd från vägytan

– avståndet från vägkanten till närmaste kanten av vägmärket ska vara minst 0,5 
m

0–20 m
50–150 m

150–250 m

Område som man har för 
avsikt att stänga av

Informationstavla
vägen avstängd 0,0 km
Sätts alltid upp före 
förberedelserna för 
vägavstängningen 

Vägen 

avstängd

Ska täckas över med 
grått material eller tas 
bort helt och hållet när 
vägen inte är avstängd
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D)

Avstängningsanord-
ningar för avstängning
av halva vägen 
rekommenderas
när vägbredden 
kräver det

3 trafikdirigerare (av 
dem som dirigerar den 
ankommande 
allmänna trafiken
kan den ena vid behov  
ge råd och vägledning 
till den framför 
avstängningsporten 
köande trafiken och en 
trafikdirigerare reglerar 
trafiken som kommer 
från det avstängda 
området)

Tävlingens
körriktning

Placering av trafikanordningar vid stället där vägen ska stängas av. Vägen 
oavbrutet avstängd. 

Kortvarig avstängning av en väg för ett evenemang (hastighetstävling för 
personbilar)

- exemplet gäller en väg med den allmänna begränsningen 80 km/h

- högsta tillåtna hastighetsbegränsning där trafikdirigerare får verka är 50 km/h

- den nedre kanten av vägmärket ska vara på minst 1,5 meters höjd från vägytan

- avståndet från vägkanten till närmaste kanten av vägmärket ska vara minst 0,5 m

0–20 m
50–150 m

150–250 m

Informationstavla
vägen avstängd 0,0 km
Sätts alltid upp före 
förberedelserna för 
vägavstängningen  

Område som man har för 
avsikt att stänga av

Vägen 

avstängd

Ska täckas över med 
grått material eller tas 
bort helt och hållet när 
vägen inte är avstängd
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X km

Informationstavla om vägavstängning 
(efter behov)
vägen avstängd X km (som exempel 5 km)

Informationstavlans avstånd från anslutning
kan anpassas för en bil så att den efter att
ha svängt in är helt borta från huvudvägen,
men ännu inte hunnit  accelerera på nytt

G)

Se anvisningarna för avstängnings-
stället, fallen B, C och D

10–20 m
Placering av informationstavlor om vägavstängningen i vägnätet kring 

avstängningsområdet.

Kortvarig avstängning av en väg för ett evenemang (hastighetstävling för personbilar)

– exemplet gäller en väg med den allmänna begränsningen 80 km/h

– den nedre kanten av informationstavlan ska vara på minst 1,0 meters höjd från vägytan

– avståndet från vägkanten till närmaste kanten av tavlan ska vara minst 0,5 m

– sätts upp efter behov 4 veckor–2 dygn innan vägen stängs av

Område som man har för 
avsikt att stänga av

– OBS! Från fall till fall bedöms behovet av att sätta upp 
informationstavlorna om avstängning redan före anslutningen. Tavlorna 
kompletteras då med pilsymboler som anger svängriktningen. Längre fram 
finns en modell för hur pilsymbolen ska dimensioneras.
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Område som man har för avsikt att stänga av

Kompletterande och alternativa modeller för trafikreglering vid en 
vägpunkt som man tänkt stänga av. Tas i användning vid behov.

Ska täckas 
över med 
grått 
material eller 
tas bort helt 
och hållet 
när vägen 
inte är 
avstängd

x m

x m
  eller  x km

Område som man har 
för avsikt att stänga av

Vägen tidvis

avstängdVägen avstängd

avstängd

Vägen oavbrutet avstängd Vägen tidvis öppen och tidvis avstängd
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Dimensionering av 
pilsymbolen som 
placeras under 
annonsen om 
vägavstängning
•Används endast efter behov 
•Placering alltid före en 
anslutning

Mått på tillåtna pilsymboler
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Nedsänkningsmontering på ett vägområde och i dess närhet 
är numera farligt till följd av att man i vägslänterna börjat dra 
kablar på 20 000 V. Elmarknadslagen och 
informationssamhällsbalken förbjuder arbete som kan skada 
kablar, och därför kräver en nedsänkningsmontering på sina 
ställen flera veckors utredningsarbete för att försäkra sig om 
att monteringen kan göras på ett säkert sätt.

Väghållningsmyndigheten anvisning för uppsättning av 
tillfällig trafikanordning eller motsvarande annan 
tillfällig anordning för ett evenemang

• Tillstånd för att på ett vägområde för en landsväg föra upp tillfälliga 
trafikanordningar i anslutning till avstängning av en väg ingår i 
myndighetens beslut om avstängning av en väg.

Minimihöjd från vägytan för den nedre kanten av en 
tillfällig trafikanordning:

• tillfälligt informationsmärke i vägslänten 1,5 m
• tillfälligt standardvägmärke i vägslänten 2,0 m (vid 
ytmontering tillåts 1,5 m)

Minimiavstånd från vägkanten till den närmaste kanten 
av en tillfällig trafikanordning:

• tillfälligt informationsmärke i vägslänten 1,0 m
• tillfälligt standardvägmärke i vägslänten 0,5 m (bakom 
räcke 0,25 m)

Maximiavståndet från vägkanten till en tillfällig 
trafikanordning är cirka 6 m

Metoder för att föra upp en tillfällig trafikanordning:
• fastsättning i lyktstolpe (stolpmontering) 
• fastsättning i stolpe med fundament på marken 
(ytmontering)

• det tidigare använda sättet att sänka ner stolpar eller 
fundament i marken är numera farligt 
(nedsänkningsmontering)
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VAL AV STÄLLE OCH UPPSÄTTNINGSSÄTT

På en väg med flacka vägslänter sätts en tillfällig trafikanordning upp på vägslänten
på minst en meters avstånd från vägkanten (bild 1). På en väg med branta
vägslänter sätts en tillfällig trafikanordning upp på eventuell plan mark bakom
vägens sidodike (bild 2a) eller, om dikets bredd är mer än två meter, på
vägslänten mellan dikesbottnen och vägkanten (bild 2b) på minst två meters
avstånd från vägkanten.

• En tillfällig trafikanordning eller någon annan tillfällig anordning får inte fästas 
i en permanent trafikanordning eller ett vägräcke. 

• Märkena ska alltid placeras så att de inte skapar olägenheter för fotgängar-
och cykeltrafiken samt vägunderhållet eller utgör ett sikthinder. Meningen är 
att vägmärkena ska synas bra. 

• Innehavaren av tillståndet för uppsättning svarar alltid för skador som han 
åsamkat samt vidtar alla i tillståndet inkluderade åtgärder på eget ansvar och 
egen bekostnad. Närmare anvisningar om hur en tillfällig trafikanordning kan 
sättas upp, täckas över och demonteras på ett säkert sätt finns i Trafikverkets 
serie Liikenne tietyömaalla (Trafiken på en vägarbetsplats) i anvisningarna 
Luvanvaraiset työt (Tillståndspliktiga arbeten) samt Yleiset käytännöt ja 
turvallisuusvaatimukset (Allmän praxis och säkerhetskrav). Innehavaren av 
tillståndet för tillfällig uppsättning är skyldig att med iakttagande av 
tillståndsvillkoren övervaka att de genomförda monteringarna håller samt följa 
med hur de inverkar.
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STOLPMONTERING OCH YTMONTERING

En lyktstolpe på ett vägområde kan enligt bilden nedan användas som fundament för
monteringen utan att stolpen skadas. Det tänkta informations- eller vägmärket fästs i den övre
änden av ett vertikalt bräde. Den nedre ändan av brädet stöds mot marken, och brädet fästs
upprätt mot stolpen med buntband på två olika höjder för att säkerställa brädets stöd i sidled.
En vägslänt som hör till vägområdet eller plan mark bakom sidodiket rekommenderas

alltid som uppsättningsplats då en anordning inte kan fästas i en lyktstolpe.
Informationsmärket eller standardvägmärket och deras stödstolpar ska ställas upp med hjälp
av någon plattformad konstruktion på marken. Till detta ändamål kan man använda nedan
visade fundament, som finns till salu, eller fundament som man själv konstruerat av t.ex.
lastpallar. Betongplattor, sandsäckar eller motsvarande tyngder placeras på fundamenten.
Alla fundament lämpar sig inte för lutande ytor, eftersom stolpen måste stå lodrät. Som
stolpar används stålrör med diametrar 60, 90 eller 114 mm eller bräden med måtten
35x75...50x100 mm. Tunga betongelement som har en höjd på mer än 0,25 m över marken
får på grund av kollisionsrisken användas som fundament endast då
hastighetsbegränsningen på vägen är högst 50 km/h.

Fundament för ytmontering som levereras av vägmärkestillverkare:

Självtillverkade stödkonstruktioner och fundament av trä vilka kan monteras i 
en lyktstolpe, på en vägslänt eller på plan mark bakom sidodiket:

• Med en stolp- eller ytmontering elimineras risken för att i samband med
uppförandet skada kablar eller andra konstruktioner som sänkts ner i marken. Vid
stolp- eller ytmontering behöver man inte reda ut var det finns kablar och
konstruktioner i marken.
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Fundament för nedsänkningsmontering som 
levereras av vägmärkestillverkare:

NEDSÄNKNINGSMONTERING

Tidigare har tillfälliga trafikanordningar för evenemang satts upp genom att slå ner
stolparna eller gräva ner fundamenten i marken. Problemet med denna metod är att
man blir tvungen att se upp för kablar som lagts i marken. I denna metod grävs ett
betongfundament ner i marken eller också slås en spetsig stålpik med plats för ett stålrör på
60 mm ner i marken. Alternativt görs ett hål i marken och i detta trycker man ner ett stålrör på
60 mm eller ett bräde på 35x75...50x100 mm som stolpe. Stolpen placeras lodrätt och måste
stagas med snedstöd om märket är stort eller nedsänkningsdjupet litet.

Nedsänkningsmontering med 
självtillverkade trästolpar:

Risken med nedsänkningsmonterade trafikanordningar är att kablar och andra
konstruktioner som finns i marken skadas. En del av kablarna har en spänning på 400
V eller 20 000 V. Om man har för avsikt att tillämpa nedsänkningsmontering förutsätter
föreskrifterna i elmarknadslagen och informationssamhällsbalken att den, som ska
sätta upp en anordning, före grävningar i marken reder ut var det finns kablar och
konstruktioner samt undviker skador på dessa. (Utredningsplikt: 110 § i
elmarknadslagen och 241 § i informationssamhällsbalken.) Utredningen inleds genom
att kontakta “Kabelinformation” (https://johtotietopankki.fi/sv/) och “Kaivulupa”
(https://www.kaivulupa.fi)

Innan en nedsänkningsmontering påbörjas ska flera
veckor reserveras för att utreda placeringen av
kablar i marken och för att markera dem i terrängen.
Först reder man ut vem som har dragit kablar i
området där anordningar ska sättas upp, och
därefter beställs en kabelvisning från kabelägarna.
Om placeringen av kablarna inte kan fastställas
tillräckligt exakt, får man inte använda
nedsänkningsmontering.
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Krav på utrustning för en tillfällig trafikdirigerare:
varselkläder: en väst som uppfyller standarden SFS EN-
471 eller SFS EN-20471

- klass 3
stoppmärke: märke 311 (fordonstrafik förbjuden)

- fluorescerande film för användning dagtid 
- rekommendation: upplyst från insidan vid mörker och 

skymning

Väghållningsmyndighetens krav och 
rekommendationer gällande tillfällig trafikdirigerare 
för ett evenemang 

För personen som inskolar tillfälliga trafikdirigerare, för 
förmannen och för planeraren av de som skydd avsedda 
trafikarrangemangen rekommenderas: 
- bred erfarenhet av de ovan nämnda uppgifterna + 
Vägskydd 2-utbildning eller någon annan utbildning för 
reglering av trafik

I fråga om kompetens för tillfällig trafikdirigerare 
rekommenderas dessutom:
- körrättighet
- inskolning för uppgifterna  
- erfarenhet av att verka som trafikdirigerare eller 
Vägskydd-utbildning eller annan utbildning för reglering av 
trafik

• Väghållningsmyndighetens krav och rekommendationer 
gällande tillfälliga trafikdirigerare vid en tillfällig reglering av 
trafiken för olika evenemang.  
• Polisinrättningen bedömer från fall till fall vilken kompetens 
som krävs av den tillfälliga trafikdirigeraren.
• Då det gäller evenemang ska förordnande till tillfällig 
trafikdirigerare sökas hos polisinrättningen.

Lagstadgade krav på en tillfällig trafikdirigerare:
- myndig person (18 år) 
- gett sitt samtycke till uppgiften
- kunskaper som uppgiften förutsätter
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Krav på utrustning för en arbetstagare i ett arbete av 
engångskaraktär på ett vägområde:
- varselkläder: en väst som uppfyller standarden SFS 
EN-471 eller SFS EN-20471

Vägmyndighetens krav och rekommendationer gällande 
arbetstagare som i samband med ett evenemang utför 
arbete av engångskaraktär på ett vägområde

För personer som sköter inskolningen av arbetstagare, för 
förmän samt för planerare av ett arbete av 
engångskaraktär på ett vägområde rekommenderas 
följande kompetens: 
- bred erfarenhet av de ovan nämnda uppgifterna + 
Vägskydd 2-utbildning eller annan säkerhetsutbildning 
för arbete på vägområde och utbildning som uppgiften 
kräver

Rekommendationer gällande en arbetstagare i ett arbete 
av engångskaraktär på ett vägområde:
- normala sinnen (syn, hörsel och reaktionsförmåga)
- inskolning för sina uppgifter
- Vägskydd-utbildning eller annan säkerhetsutbildning för 
arbete på ett vägområde och utbildning som uppgiften 
kräver

• Väghållningsmyndighetens krav och rekommendationer 
gällande arbetstagare som behövs för olika evenemang. 
Kraven och rekommendationerna gäller uppsättning och 
demontering av tillfälliga trafikanordningar eller någon annan 
åtgärd på ett vägområde, som utförs av arbetstagare för vilka 
uppgiften är av engångskaraktär.
• Det av myndigheten beviljade tillståndet för ett tillfälligt 
vägmärkesarrangemang i samband med en tillfällig 
avstängning av väg innefattar också ett tillstånd för 
arbete av engångskaraktär på ett vägområde.
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• Anvisningar om placering av
tillfälliga anordningar som 
behövs för utmärkning av 

tävlingsrutt i ett lågtrafikerat 
landsvägsnät

Placering av tillfälliga anordningar med tillstånd av vägmyndigheten på 
landsvägsnätet för olika evenemang, hastighetstävlingar, tillställningar för 

allmänheten eller andra jämförbara evenemang (längre fram kallas alla dessa 
gemensamt för evenemang):

Uppdaterad 16.1.2017

NTM-central som verkar som väghållningsmyndighet

För placering av tillfälliga anordningar på en landsvägs vägområde behövs ett
tillstånd av väghållningsmyndigheten. Tillståndsprövningen för en planerad tillfällig
anordning på en landsvägs vägområde görs av Birkalands NTM-central, som verkar
som väghållningsmyndighet. Kommunen är den motsvarande tillståndsmyndigheten
då det gäller gatunätet. Om motsvarande tillstånd på enskilda vägar beslutar
bestyrelsen för en enskild väg och/eller markägarna.

Denna anvisning gäller sådana tillfälliga anordningar som inte är trafikanordningar för
den allmänna trafiken.

Vid placering av tillfälliga anordningar för ovan nämnda evenemang på en landsväg
ska man med anpassning till gällande föreskrifter och rådande förhållanden tillämpa
denna av vägmyndigheten utarbetade anvisning om placering av tillfälliga
anordningar.

Denna anvisning kan också användas för motsvarande ändamål på gator och
enskilda vägar.
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Placering av tillfälliga anordningar i vägnätet (t.ex. för 
hastighetstävlingar med personbilar)

• Evenemangsarrangören gör upp en plan för placeringen av de tillfälliga 
anordningarna med iakttagande av föreskrifter samt genom att anpassa 
modellösningarna i denna bilaga till de verkliga förhållandena.

• Placeringsplanen presenteras på en vägkarta.
• Väghållningsmyndighetens kompetensrekommendation för planeraren är bred 

erfarenhet av de ovan nämnda uppgifterna + Vägskydd 2 -utbildning eller annan 
säkerhetsutbildning för reglering av trafiken och arbete på ett vägområde samt 
utbildning som krävs för uppgiften. 

• Anordningarna delas upp i lätta anordningar, som närmast kan ge upphov till fara i 
form av hinder och dålig synlighet för gång- och cykeltrafiken, samt tunga 
anordningar som också kan ge upphov till krockrisk eller risk att falla ner över 
trafiken. Då det gäller placering av en lätt anordning räcker det i allmänhet att den 
som ansöker om tillstånd i sin ansökan anger på vilka vägavsnitt man har för avsikt 
att placera anordningar (till exempel vägavsnitt som ska stängas av). Då det gäller 
en tung anordning ska placeringen anges mera detaljerat på en karta 
(positionsangivelse på kartan) och vid uppsättningen av anordningen ska man iaktta 
väghållningsmyndighetens anvisningar gällande arbetsplatser på vägområde.

• VIKTIGT: På ett vägområde för en landsväg, som är öppen för allmän trafik, eller 
utanför vägområdet med markägarens tillstånd får man endast sätta upp sådana 
från landsvägen synliga tillfälliga anordningar, som av trafikanterna inte kan 
förväxlas med officiella trafikanordningar eller vägreklam.
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Placering av lätta anordningar som behövs för ett evenemang 
inom ett vägområde för en landsväg

• Lätta tillfälliga anordningar (t.ex. ruttmärken och publikstängsel) kan i vägens 
tvärsektion placeras på minst det avstånd från vägkanten som visas på bilden nedan. 
Kanten av en grusbelagd väg kan ha tryckts ner och delvis lösts upp mot sidodiket, 
och detta kan beaktas som en omständighet som minskar minimiavståndet. Vägytan 
och utrymmet ovanför denna ska dock alltid lämnas fria från alla slags hinder.

hinderfri bredd när allmän trafik tillåts

vägyta

minst 0,5 m från vägkantenminst 0,5 m från vägkanten

körbana

Ruttmärken för ett evenemang:

X)

Publikstängsel för ett evenemang:

Y) hinderfri bredd när allmän trafik tillåts

vägyta

minst 0,5 m från vägkanten minst 0,5 m från vägkanten

körbana

• Gränsstängslen kan bestå av plastband och nätstängsel av plast. Vid 
uppsättandet kan eventuellt trädbestånd på vägområdet användas som 
stöd.
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Pilsymboler på ruttmärken, rekommendation om pilens form

• Pilutrymmets maximistorlek är 200 mm x 200 mm och minimistorlek 100 mm x 100 mm 
• lämpliga mellanstorlekar kan göras i skala så länge man håller sig till en enda 

mellanstorlek
• sortimentet av pilsymboler och maximimåtten, pilar kan också tillverkas som 

klistermärken:

Utformning av ruttmärken för ett evenemang

• orange eller rött rekommenderas som bottenfärg för ruttmärkena 
• också vitt får användas som bottenfärg, men i detta fall bör man bereda sig på att 

också den allmänna trafiken följer märkena
• märket kan ha en yta på högst 70 cm (bredd) X 100 cm (höjd)

X-RALLY 
TÄVLINGS-
STRÄCKA
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Portal som bär upp en tv-kamera, exempel:

• ÅDT är högst 300 fordon/dygn.
• allmän hastighetsbegränsning 80 km/h eller lägre.
• På grund av krockrisken rekommenderas ett ställe där det på båda sidor av vägen 

finns räcken eller där vägen är i en skärning, varvid de stigande yttre slänterna 
naturligt skyddar portalstolparna mot bilar som kört av vägen.

Z)

• För planering av en portals konstruktioner, grundläggning och trafiksäkerhet 
måste en konsult som specialiserat sig på trafikkonstruktioner anlitas. 
Vindbelastningen är en omständighet som är viktig att beakta i 
dimensioneringen.

• Portalens grundkonstruktion kan vara t.ex. armerade betongplattor, 
stålbalkar eller ankare som borras ner i marken. I förväg måste man ta reda 
på vilka konstruktioner som finns i närheten, och dessa får inte skadas. 
Längre fram finns mer information om aktsamhet beträffande konstruktioner 
i marken.

Vägyta2,0 m 2,0 m

Vägområde för en landsväg, om inget annat fastställts i en 
fastighetsförrättning

TV-kamera

minst 5,0 m

Placering av tunga anordningar som behövs för ett 
evenemang inom ett vägområde för en landsväg

Tung tillfällig anordning (t.ex.en portal som bär upp en tv-kamera) kan i vägens 
tvärsektion placeras på det sätt som visas på bilden nedan. Om kanten av en grusväg 
har sjunkit ner ska variationen i höjdläget beaktas som en omständighet som ökar 
minimihöjden för portalbommen. Vägytan och utrymmet ovanför denna ska dock alltid 
lämnas fria från alla slags hinder. Om placering av en portal över vägen ska på 
förhand avtalas med tillståndsmyndigheten för specialtransporter.
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Nedsänkningsmontering på ett vägområde och i dess närhet 
är numera farligt till följd av att man i vägslänterna börjat dra 
kablar på 20 000 V. Elmarknadslagen och 
informationssamhällsbalken förbjuder arbete som kan skada 
kablar, och därför kräver en nedsänkningsmontering på sina 
ställen flera veckors utredningsarbete för att försäkra sig om 
att monteringen kan göras på ett säkert sätt.

Väghållningsmyndighetens anvisning för uppsättning 
av en tillfällig anordning för ett evenemang

Minimiavstånd från vägkanten till den närmaste kanten 
av en tillfällig anordning:

• lätt tillfällig anordning i vägslänten 0,5 m (bakom ett 
räcke 0,25 m)

• tung tillfällig anordning enligt plan för uppsättning 

Olika sätt att föra upp en tillfällig anordning:
• fastsättning i lyktstolpe (stolpmontering) 
• Fastsätttning i stolpe med fundament på marken 
(ytmontering)

• det tidigare använda sättet att sänka ner stolpar eller 
fundament i marken är numera farligt
(nedsänkningsmontering)

• En tillfällig anordning får inte fästas i en permanent trafikanordning eller ett 
vägräcke. 

• Anordningarna ska alltid placeras så att de inte skapar olägenheter för 
fotgängar- och cykeltrafiken samt vägunderhållet eller utgör ett sikthinder. 
Meningen är att anordningarna ska synas bra. 

• Innehavaren av tillståndet för uppsättning svarar alltid för skador som han 
åsamkat samt vidtar alla i tillståndet inkluderade åtgärder på eget ansvar och 
på egen bekostnad. Närmare anvisningar om hur en tillfällig anordning kan 
sättas upp, täckas över och demonteras på ett säkert sätt finns i Trafikverkets 
serie Liikenne tietyömaalla (Trafiken på en vägarbetsplats) i anvisningarna 
Luvanvaraiset työt (Tillståndspliktiga arbeten) samt Yleiset käytännöt ja 
turvallisuusvaatimukset (Allmän praxis och säkerhetskrav). Innehavaren av 
tillståndet för tillfällig uppsättning är skyldig att med iakttagande av 
tillståndsvillkoren övervaka att de genomförda monteringarna håller samt följa 
med hur de inverkar.
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STOLPMONTERING OCH YTMONTERING AV EN LÄTT TILLFÄLLIG ANORDNING

En lyktstolpe på ett vägområde kan enligt bilden nedan användas som fundament för
monteringen, utan att stolpen skadas. Den tänkta tillfälliga anordningen fästs i den övre
änden av ett vertikalt bräde. Den nedre ändan av brädet stöds mot marken, och brädet fästs
upprätt mot stolpen med buntband på två olika höjder för att säkerställa brädets stöd i sidled.
En vägslänt som hör till vägområdet eller plan mark bakom sidodiket rekommenderas

alltid som uppsättningsplats då en anordning inte kan fästas i en lyktstolpe. Den tillfälliga
anordningen och dess stödstolpe ska ställas upp med hjälp av någon plattformad
konstruktion på marken. Till detta ändamål kan man använda nedan visade fundament, som
finns till salu, eller fundament som man själv konstruerat av t.ex. lastpallar. Betongplattor,
sandsäckar eller motsvarande tyngder placeras på fundamenten. Alla fundament lämpar sig
inte för lutande ytor, eftersom stolpen måste stå lodrät. Som stolpar används stålrör med
diametrar 60, 90 eller 114 mm eller bräden med måtten 35x75...50x100 mm. Tunga
betongelement som har en höjd på mer än 0,25 m över marken får på grund av krockrisken
användas som fundament endast då hastighetsbegränsningen på vägen är högst 50 km/h.

Fundament för ytmontering som levereras av vägmärkestillverkare:

Självtillverkade stödkonstruktioner och fundament av trä vilka kan monteras i 
en lyktstolpe, på en vägslänt eller på plan mark bakom sidodiket (på 
exempelbilden en tillfällig vägannons, således inte en tillfällig anordning):

• Med en stolp- eller ytmontering elimineras risken för att i samband med
uppförandet skada kablar eller andra konstruktioner som sänkts ner i marken. Vid
stolp- eller ytmontering behöver man inte reda ut var det finns kablar och
konstruktioner i marken.
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Fundament för nedsänkningsmontering som 
levereras av vägmärkestillverkare:

NEDSÄNKNINGSMONTERING AV EN LÄTT TILLFÄLLIG ANORDNING

Tidigare har tillfälliga anordningar för evenemang satts upp genom att slå ner
stolparna eller gräva ner fundamenten i marken. Problemet med denna metod är att
man blir tvungen att se upp för kablar som lagts i marken. I denna metod grävs ett
betongfundament ner i marken eller också slås en spetsig stålpik med plats för ett stålrör på
60 mm ner i marken. Alternativt görs ett hål i marken och i detta trycker man ner ett stålrör på
60 mm eller ett bräde på 35x75...50x100 mm som stolpe. Stolpen placeras lodrätt och måste
stagas med snedstöd om märket är stort eller nedsänkningsdjupet litet.

Nedsänkningsmontering med 
självtillverkade trästolpar (på 

exempelbilden en tillfällig 
vägannons, således inte en 

tillfällig anordning):

• Risken med nedsänkningsmonterade tillfälliga anordningar är att kablar och
andra konstruktioner som finns i marken skadas. En del av kablarna har en
spänning på 400 V eller 20 000 V. Om man har för avsikt att tillämpa
nedsänkningsmontering förutsätter föreskrifterna i elmarknadslagen och
informationssamhällsbalken att den, som ska sätta upp en anordning, före
grävningar i marken reder ut var det finns kablar och konstruktioner samt
undviker skador på dessa. (Utredningsplikt: 110 § i elmarknadslagen och 241 § i
informationssamhällsbalken.) Utredningen inleds genom att kontakta
“Kabelinformation” (https://johtotietopankki.fi/sv/) och “Kaivulupa”
(https://www.kaivulupa.fi)

Innan en nedsänkningsmontering påbörjas ska flera
veckor reserveras för att utreda placeringen av
kablar i marken och för att markera dem i terrängen.
Först reder man ut vem som har dragit kablar i
området där anordningar ska sättas upp, och
därefter beställs en redovisning av placeringen från
kabelägarna. Om placeringen av kablarna inte kan
fastställas tillräckligt exakt, får man inte använda
nedsänkningsmontering.
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Krav på utrustning för en arbetstagare i ett arbete av 
engångskaraktär på ett vägområde:
- varselkläder: en väst som uppfyller standarden SFS 
EN-471 eller SFS EN-20471

Vägmyndighetens krav och rekommendationer gällande 
arbetstagare som i samband med ett evenemang utför 
arbete av engångskaraktär på ett vägområde

För personer som sköter inskolningen av arbetstagare, för 
förmän samt för planerare av ett arbete av 
engångskaraktär på ett vägområde rekommenderas 
följande kompetens: 
- bred erfarenhet av de ovan nämnda uppgifterna + 
Vägskydd 2-utbildning eller annan säkerhetsutbildning 
för arbete på vägområde och utbildning som uppgiften 
kräver

Rekommendationer gällande en arbetstagare i ett arbete 
av engångskaraktär på ett vägområde:
- normala sinnen (syn, hörsel och reaktionsförmåga)
- inskolning för sina uppgifter
- Vägskydd-utbildning eller annan säkerhetsutbildning för 
arbete på ett vägområde och utbildning som uppgiften 
kräver

• Väghållningsmyndighetens krav och rekommendationer 
gällande arbetstagare som behövs för olika evenemang. 
Kraven och rekommendationerna gäller uppsättning och 
demontering av tillfälliga anordningar eller någon annan 
åtgärd på ett vägområde, som utförs av arbetstagare för vilka 
uppgiften är av engångskaraktär.
• Det av myndigheten beviljade tillståndet för 
uppsättning av en tillfällig anordning innefattar också ett 
tillstånd för arbete av engångskaraktär på ett vägområde.
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