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980/2018

Lag
om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15 d, 27,

27 a, 27 b, 30–32, 42, 42 a, 42 b, 43 b–43 d, 43 f–43 h, 52 b, 99, 100, 100 a, 100 c, 103,
108 a, 109 och 109 a §,

sådana de lyder, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15 d, 27, 27 a, 27 b, 30– 32, 42, 42 a, 42 b, 52 b, 99,
100, 100 a, 100 c, 103, 108 a och 109 a § i lag 572/2018 samt 43 b–43 d, 43 f–43 h och
109 § i lag 446/2012 som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) trafiksystem den helhet som består av person- och godstrafik inom alla trafikformer,

av de trafiknät som betjänar dessa, av kommunikationsförbindelser och information, samt
av i lagen om transportservice (320/2017) avsedda tjänster, trafikmedel och system som
styr trafiken,

2) väghållning planering, byggande, underhåll och trafikförvaltning av landsvägar
samt produktion och uppdatering av informationen kring dessa uppgifter,

3) byggande anläggande av ny väg och förbättring av väg,
4) underhåll skötsel och reparation av väg,
5) väghållare Trafikledsverket.

4 §

Landsvägar

En landsväg är en statsägd väg eller en väg som innehas med vägrätt och som har anvi-
sats för allmän trafik och förvaltas av Trafikledsverket. Landsvägarna är beroende på sin
betydelse för trafiken riksvägar, stamvägar, regionala vägar eller förbindelsevägar.

Riksvägarna betjänar långväga trafik som är riksomfattande eller rör sig över land-
skapsgränserna. Stamvägarna kompletterar nätet av riksvägar och betjänar trafiken inom
landskapen. De regionala vägarna betjänar trafiken inom de ekonomiska regionerna och
förbinder dem med riks- och stamvägar. De övriga landsvägarna är förbindelsevägar. Be-
stämmelser om klassificeringen av riksvägar, stamvägar, regionala vägar och förbindelse-
vägar utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

De landsvägar som hör till det nationellt viktiga stomnätet förbinder de största nationel-
la och internationella centrumen och knutpunkterna med varandra samt betjänar särskilt
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den långväga trafiken. Närmare bestämmelser om till vilka delar landsvägarna hör till
stomnätet utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

En landsväg kan vara en motorväg eller motortrafikled eller annan väg avsedd för trafik
av en viss art. Närmare bestämmelser om motorvägars och motortrafikleders tekniska
egenskaper utfärdas genom förordning av statsrådet. En landsväg kan även vara avsedd att
användas endast på vintern (särskild vinterväg).

6 §

Landsvägsfärjor

Till en landsväg hör också färja med färjeled och färjeläge. En färja kan styras med
hjälp av styrlinor eller annan ersättande anordning som Transport- och kommunikations-
verket har godkänt (vajerfärja) eller vara en frigående färja (frigående färja). På frigående
färjor tillämpas vad som föreskrivs om de ro-ro-passagerarfartyg som avses i 2 § i lagen
om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009).

För färjor gäller vad som särskilt föreskrivs eller bestäms om dem. Den som producerar
färjtrafikservice ansvarar för att föraren av vajerfärjan har fyllt 18 år och har förmåga att
sköta uppgiften. Serviceproducenten ansvarar dessutom för att föraren av vajerfärjan är
förtrogen med vajerfärjans maskineri, konstruktion och användning samt med reglerna i
1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning
till sjöss (FördrS 30/1977) och i förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre
farvatten (Regler för inre farvatten 1978, 252/1978) samt med innehållet i de bestämmel-
ser som har utfärdats med stöd av 4 mom. En förare av en vajerfärja ska ha tillräckligt god
hälsa för att kunna köra vajerfärjan. Föraren ska också ha tillräckliga språkkunskaper för
att kunna ge anvisningar till passagerarna i nödsituationer. Transport- och kommunika-
tionsverket får meddela närmare föreskrifter om besiktning av vajerfärjor och om vajer-
färjors utrustning. Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om vajerfärjors beman-
ning.

Färjorna går i regel utan tidtabell. Av orsaker som har samband med trafiken kan nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen besluta att en färja ska gå enligt tidtabell. I beslutet ska
samtidigt anges grunderna för fastställandet av tidtabellen. Innan saken avgörs ska nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen ge dem som direkt berörs av färjtrafiken tillfälle att fram-
föra sin åsikt i saken samt inhämta utlåtande av kommunen i fråga och vid behov också av
andra myndigheter. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska kungöra beslutet, och tidta-
bellen ska läggas fram i omedelbar närhet av färjeläget.

Närmare bestämmelser om tillsynen över färjor, körordningen till en färja, prioriterade
transporter och annan vägtrafik, körande av en vajerfärja när den är frikopplad från styrli-
nan, åtgärder som föranleds av korsningar mellan färjeled och allmän farled, läkarintyg
som krävs av föraren av en vajerfärja och utrustningen vid ett färjeläge utfärdas genom
förordning av kommunikationsministeriet.

10§

Väghållare och kostnaderna för väghållningen

Trafikledsverket är väghållare för landsvägsnätet och utövar de rättigheter som har
grundats för väghållningen. Staten svarar för kostnaderna för väghållningen.

Av särskilda orsaker, till exempel om väghållningen sköts så att den till sin kvalitet eller
omfattning håller en högre standard än vad den allmänna trafiken eller anpassningen av
vägen till miljön kräver eller om någon drar särskild nytta av de åtgärder som vidtas, kan
förutom väghållaren också någon annan enligt avtal delta i kostnaderna för väghållningen
eller åta sig att se till att någon åtgärd som hänför sig till väghållningen vidtas.
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För att säkerställa att trafiksystemet fungerar och för att genomföra lagens syften kan
väghållaren av särskilda skäl och i enlighet med ett avtal delta i kostnaderna för andra åt-
gärder som hänför sig till väghållarens uppgifter än byggande och underhåll av landsväg-
ar.

11§

Myndigheter som svarar för väghållningen

Trafikledsverket svarar för de uppgifter som ska skötas av ägaren till landsvägsnätet
och för de andra uppgifterna inom väghållningen i enlighet med vad som särskilt före-
skrivs i denna lag. Trafikledsverket ska även styra närings-, trafik- och miljöcentralerna
vid skötseln av uppgifterna inom väghållningen.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar inom sina respektive verksamhetsområden
för skötseln av uppgifter inom väghållningen under Trafikledsverkets styrning. Trafik-
ledsverket svarar dock för byggandet av viktiga projekt.

Trafikledsverket är det behöriga organ som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet. Transport- och kommuni-
kationsverket är den administrativa myndighet som avses i artikel 4 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2004/54/EG om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det tran-
seuropeiska vägnätet.

13§

Allmänna krav för väghållning

Utvecklandet och underhållet av samt investeringarna i landsvägsnätet ska främja
1) den riksomfattande trafiksystemplanens mål,
2) möjligheterna att uppnå de riksomfattande målen för områdesanvändningen, områ-

desutvecklingen, möjligheterna att uppnå de mål som ställts för samhällsstrukturen och
miljön vid planeringen av markanvändningen samt en ekonomisk samhällsstruktur och
områdesanvändning,

3) minskningen av utsläpp i trafiken, och
4) möjligheterna att utnyttja information och digitalisering samt trafikens automatise-

ring och förutsättningarna för utvecklande av trafiktjänster.
Landsvägar ska planeras, byggas och hållas i skick med hänsyn till deras betydelse för

trafiken så att
1) landsvägarna erbjuder möjlighet till trygg och fungerande trafik och transport i hela

landet till skäliga kostnader och med beaktande av olika trafikformer, olika befolknings-
gruppers trafikbehov och olika näringsgrenars transportbehov,

2) de olägenheter som landsvägsnätet och trafiken orsakar miljön blir så små som möj-
ligt och naturresurserna används sparsamt,

3) väghållningen inte orsakar någon större skada eller olägenhet än behövligt,
4) landsvägarna med avseende på trafiken och tekniskt sett är så fungerande och säkra

som möjligt och syftet med dem uppnås på ett så förmånligt sätt som möjligt,
5) informationen om landsvägarna uppdateras och är tillgänglig, och
6) landsvägarna och den digitala infrastrukturen i anknytning till dem är kompatibla

med den övriga trafiken och dess digitala infrastruktur.
En landsväg förbättras när den allmänna trafiken kräver det eller i syfte att undanröja

eller minska olägenheter av trafiken eller om markanvändningen kräver det. En ny lands-
väg anläggs om det existerande landsvägsnätet inte längre tillgodoser den allmänna trafi-
kens eller markanvändningens behov och om dessa behov inte kan tillgodoses på ett än-
damålsenligt sätt genom att utveckla trafiksystemet eller förbättra vägen eller om olägen-
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heterna av trafiken inte kan undanröjas eller i tillräcklig utsträckning minskas. En lands-
väg får inte byggas i strid med en plan med rättsverkningar.

Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter som behövs för att ga-
rantera uppfyllandet av de i 2 mom. avsedda krav som gäller vägkonstruktion, utrustning,
trafiktekniska lösningar samt användningen av landsvägar och begränsningar för den.

15 d §

Förfarandet för beredningen av planerna

Kommunikationsministeriet ska bereda den riksomfattande trafiksystemplanen i sam-
arbete med de ministerier, myndigheter och andra aktörer som är centrala med tanke på
planen. Utlåtande om utkastet till planen ska begäras från de ministerier, myndigheter,
landskapsförbund och andra aktörer för vars verksamhetsområde eller uppgifter planen
har en väsentlig betydelse.

Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket ska delta i utarbetandet av
den riksomfattande trafiksystemplanen i enlighet med det som särskilt föreskrivs i lagen.
Transport- och kommunikationsverket deltar i egenskap av sakkunnig i transportservice,
en fungerande marknad, utnyttjande av information och främjande av automation i utar-
betandet av trafiksystemplanen och åtgärderna. Trafikledsverket deltar i egenskap av sak-
kunnig i trafikledshållning och innehavare av trafikledsegendom i trafiksystemplanering-
en och beredningen av åtgärder som gäller trafiknäten samt i det samarbete som gäller
markanvändningen.

Den som svarar för beredningen av planen ska ge även andra än de som avses i 1 och
2 mom. möjlighet att bekanta sig med de i de nämnda momenten avsedda planutkasten och
att framföra sina åsikter. Information om den möjligheten ges genom att offentliggöra en
kungörelse på det sätt som anges i 108 §. På motsvarande sätt ska det kungöras offentligt
om en godkänd plan och om motiveringarna samt om hur utlåtanden och åsikter har beak-
tats.

27§

Växelverkan

När en utredningsplan och en vägplan utarbetas ska närings-, trafik- och miljöcentralen
ge kommunen, fastighetsägare och övriga sakägare samt personer vars boende, arbete el-
ler övriga förhållanden kan påverkas av planen möjlighet att delta i beredningen av planen,
att bedöma verkningarna av planen och att skriftligen eller muntligen framföra sin åsikt i
saken.

Innan planen godkänns ska närings-, trafik- och miljöcentralen ge de i 1 mom. avsedda
intressenterna tillfälle att göra en anmärkning med anledning av planen. Kommunen ska i
detta syfte hålla utredningsplanen och vägplanen offentligt framlagda oavbrutet i 30 da-
gar. Anmärkningarna mot planen ska ges in till kommunen före utgången av den tid under
vilken planen är framlagd. Kommunen ska till närings-, trafik- och miljöcentralen lämna
sitt utlåtande om den plan som varit framlagd och om anmärkningarna mot den samt de
anmärkningsskrifter som lämnats in. Kommunen ska på det sätt som kommunala till-
kännagivanden kungörs i kommunen i fråga kungöra framläggandet av planen samt på vil-
ket sätt och inom vilken tid anmärkningar kan göras. Närings-, trafik- och miljöcentralen
ska sända ett skriftligt meddelande om att planen lagts fram till de ägare och innehavare
av fastigheter inom planens verkningsområde som är bosatta i en annan kommun och är
nämnda i handlingarna eller annars är kända.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska framföra sitt motiverade ställningstagande till
de anmärkningar som har gjorts mot planen. Närings-, trafik- och miljöcentralens ställ-
ningstagande ska meddelas områdets kommuner samt dem som skriftligen har begärt det
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och som samtidigt har meddelat sin adress. Närings-, trafik- och miljöcentralens motive-
rade ställningstagande meddelas i Transport- och kommunikationsverkets beslut som gäl-
ler godkännandet av planen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska begära utlåtande om planen av de landskaps-
förbund och kommuner vars område planen gäller eller på vars område verkningar av pla-
nen i övrigt visar sig. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska begära utlåtande även av an-
dra myndigheter, om det med tanke på beslutsprövningen är behövligt. Närings-, trafik-
och miljöcentralen ska ge sitt motiverade ställningstagande om de utlåtanden som getts
om planen.

Om en vägplan som varit offentligt framlagd behöver ändras och ändringens verkningar
bedöms vara ringa, kan ett enklare förfarande iakttas än vad som föreskrivs i 2–4 mom.

Närmare bestämmelser om förfarandet för växelverkan utfärdas genom förordning av
statsrådet.

27 a §

Förhandsöverläggning

Medan en utredningsplan och en vägplan utarbetas och innan planen lämnas för god-
kännande ska Transport- och kommunikationsverket anordna en förhandsöverläggning på
begäran av närings-, trafik- och miljöcentralen eller en annan myndighet. Verket kan ock-
så anordna förhandsöverläggning på eget initiativ. Förhandsöverläggningen ska anordnas
inom rimlig tid. Förhandsöverläggningen har till syfte att främja hanteringen av de utred-
nings- och utvärderingsförfaranden som krävs för planen, informationsutbytet mellan nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen och de övriga myndigheterna samt att förbättra utred-
ningarnas och handlingarnas kvalitet och tillgänglighet och skapa smidigare förfaranden.

27 b §

Framställning om godkännande av en utredningsplan och en vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen gör en framställning till Transport- och kommuni-
kationsverket om godkännande av en utredningsplan eller en vägplan.

Framställningen om godkännande av en utredningsplan ska innehålla de uppgifter, ut-
redningar och handlingar enligt 15 g, 15 h, 16, 17, 19, 27, 29 och 43 b § i denna lag som
behövs för den prövning som gäller godkännandet av planen.

Framställningen om godkännande av en vägplan ska innehålla de uppgifter och utred-
ningar enligt 15 g, 15 h, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 43 b, 44 och 45 § i denna lag som
behövs för den prövning som gäller godkännandet av planen.

Framställningen om godkännandet och det material om planen som utgör grunden för
framställningen ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket skriftligen samt om
möjligt elektroniskt. Verket ska begära ett utlåtande om planen av Trafikledsverket om det
inte är uppenbart onödigt.

Närmare bestämmelser om innehållet i framställningen om godkännande av utrednings-
planen och vägplanen och om inlämnandet av dessa får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

30 §

Ändring av och mindre avvikelser från planerna

Om en godkänd utredningsplan eller vägplan behöver ändras, ska det göras i enlighet
med vad som i denna lag och med stöd av den föreskrivs om nya utredningsplaner och väg-
planer.
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Från en godkänd vägplan får avvikas utan att den behöver ändras, om avvikelsen har
ringa verkningar och närings-, trafik- och miljöcentralen eller Trafikledsverket prövar att
avvikelsen i samband med genomförandet av planen är behövlig och ändamålsenlig.

31§

Planernas giltighetstid

En vägplan ska börja utarbetas inom åtta år från utgången av det år under vilket god-
kännandet av utredningsplanen för projektet har vunnit laga kraft. I annat fall förfaller be-
slutet om godkännande av utredningsplanen. Transport- och kommunikationsverket kan
förlänga utredningsplanens giltighetstid med högst fyra år, om förutsättningarna i 17 och
19 § alltjämt uppfylls. En vägplan anses ha börjat utarbetas när detta kungjorts så som fö-
reskrivs i 16 § 2 mom.

Beslutet om godkännande av en utredningsplan förfaller även till den del en vägplan
som har utarbetats enligt planen har godkänts och beslutet om godkännande har vunnit
laga kraft.

Beslutet om godkännande av en vägplan förfaller, om arbetet på vägen inte till någon
del har påbörjats inom fyra år från utgången av det år under vilket vägplanen har vunnit
laga kraft. Transport- och kommunikationsverket kan förlänga tidsfristen med högst fyra
år och av särskilda skäl med ytterligare en period på högst fyra år. Tidsfristen kan förläng-
as bara om vägplanen alltjämt uppfyller förutsättningarna i 17 och 22 §. Arbetet på vägen
anses ha påbörjats när det område som behövs för vägändamålen har tagits i väghållarens
besittning i enlighet med 56 §.

32§

Uppföljning och utvärdering

Trafikledsverket ska systematiskt följa vägprojektets uppskattade och övriga verkning-
ar och utnyttja resultaten av uppföljningen vid bedömningen av olika projekts verkningar
och vid valet av planeringslösningar.

Trafikledsverket kan av särskilda skäl besluta att det i fråga om sådana i 15 g § 1 mom.
avsedda vägprojekt av vilka det har gjorts en projektbedömning även ska göras en utvär-
dering. För utvärderingen ansvarar närings-, trafik- och miljöcentralen i samarbete med
väghållaren. Utvärderingen ska innehålla en redogörelse för de tekniskekonomiska avvi-
kelser som har gjorts från vägplanen under genomförandet av vägprojektet, för utveck-
lingen i trafiken samt för utfallet av de verkningar som är av betydelse med tanke på väg-
projektets lönsamhet och effekter.

42 §

Arbete på vägområde samt placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar 
på vägområde

För arbete på vägområde samt för placering av konstruktioner, anläggningar och anord-
ningar på vägområde krävs det tillstånd av närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillstånd
får beviljas om åtgärden inte orsakar fara för trafiken eller medför olägenhet för väghåll-
ningen. Tillstånd för placering av konstruktioner, anläggningar eller anordningar som är
nödvändiga med tanke på ett fungerande samhälle ska dock beviljas om placeringen inte
orsakar fara för trafiken och inte medför mer än ringa olägenhet för väghållningen.

Den som beviljats tillstånd är skyldig att utföra det arbete som avses i 1 mom. och att
underhålla konstruktioner, anläggningar och anordningar enligt tillståndsvillkoren. Till-
ståndsinnehavaren är skyldig att på egen bekostnad göra de ändringar som närings-, trafik-
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och miljöcentralen kräver eller att flytta eller avlägsna en konstruktion, anläggning eller
anordning, om nyttjandet av den orsakar sådan fara eller olägenhet som avses i 1 mom.

Om tillstånd inte krävs på grund av bestämmelser i någon annan lag, ska det göras en
anmälan om åtgärden till närings-, trafik- och miljöcentralen i god tid innan åtgärden vid-
tas.

Om inte något annat följer av 1 eller 3 mom., 8 § 1 mom. eller 42 a § 1 mom., krävs
närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd för att ett vägområde och sådana konstruk-
tioner, anläggningar och anordningar som finns på vägområdet ska få användas för andra
ändamål än landsvägsändamål.

Tillstånd krävs dock inte för
1) en förbindelseväg och regional väg som inte är markerad med ett vägmärke som

anger förkörsrätt, om området utanför dikets yttre slänt på en landsvägs vägområde ska an-
vändas kortvarigt då det är fråga om att trävaror förvaras kortvarigt i högst sex månader i
samband med avverkning och med beaktande av bestämmelserna i vägtrafiklagen och inte
heller för lastning på vägområdet av den trävara som har förvarats på ovannämnda sätt,

2) placering av en i 52 a § avsedd tillfällig annons på vägområde, eller
3) placering på vägområde med stöd av 45 § 3 mom. i postlagen (415/2011) av sådana

anordningar eller mindre konstruktioner som behövs för insamling och utdelning av post.
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka upp-

gifter som ska ingå i tillståndsansökan och anmälan, om hur uppgiften om placeringen ska
meddelas och om de tekniska egenskaperna hos och placeringen av konstruktioner, an-
läggningar och anordningar samt om arrangemangen under den tid arbetet pågår. När det
gäller el- och telekablar kan verkets föreskrift gälla endast kablarnas yttre skyddskon-
struktioner och placering samt arrangemangen under den tid arbetet pågår.

42 a §

Placering av vissa kablar på vägområde

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 42 § 1 mom. räcker en anmälan till närings-,
trafik- och miljöcentralen om placeringen av el- och telekablar samt tillhörande kabelskåp
och kabelbrunnar på vägområde förutsatt att det är fråga om

1) kablar som ska passera under en landsväg eller en gångbana och en cykelbana som
hör till en landsväg,

2) en förlängning av en kabel som löper i vägens längdriktning eller en korsande kabel
som ansluter till den men som sträcker sig utanför vägområdet eller som passerar under en
landsväg,

3) luftledningar som korsar en landsväg eller en gångbana och en cykelbana som hör
till en landsväg,

4) luftledningar som löper i vägens längdriktning och som placeras utanför vägområdet
invid en landsväg, men vars ledningsområde sträcker sig till vägområdet,

5) nya kundanslutningar inom bredbandsprojekt, om de har skaffats först efter det att
byggarbetet redan inletts,

6) kablar som löper i vägens längdriktning, om kablarna enbart placeras i redan befint-
liga rörledningar som löper i vägens längdriktning.

Till anmälan ska det fogas en redogörelse för kabelns ägare, kabelns placering, förhål-
landen på och grunduppgifter om platsen, hur arbetet utförs och vem som utför det, trafi-
karrangemangen under den tid arbetet pågår samt vilken dag åtgärden enligt planerna ska
inledas. Anmälan ska göras senast 21 dagar före den dag då åtgärden enligt planerna ska
inledas.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan efter att ha tagit emot anmälan och före den dag
åtgärden enligt planerna ska inledas förbjuda åtgärden, om den bedömer att placeringen
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av kabeln äventyrar trafiksäkerheten eller medför mer än ringa olägenhet för väghållning-
en. Den planerade åtgärden får inte inledas före den dag som angetts i anmälan.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet
i anmälan, om de i 1 mom. avsedda el- och telekablarnas yttre skyddskonstruktioner och
placering samt om arrangemangen under den tid arbetet pågår.

För placering av de kablar som avses i 1 mom. behövs dock ett tillstånd enligt 42 §
1 mom. om

1) åtgärden gäller vägområdet för en motorväg eller en motortrafikled,
2) åtgärden gäller ett område med grundvattenskydd,
3) åtgärden förutsätter ingrepp i en sprängstenskonstruktion, eller
4) avståndet från den plats där kabeln ska passera under vägområdet till en gångtun-

nels, rörbros eller trummas konstruktion är mindre än fem meter eller till annan brokon-
struktion mindre än 25 meter.

Bestämmelser om den anmälan om placeringen av kablar som ska göras till Transport-
och kommunikationsverket finns i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfra-
struktur (276/2016).

42 b §

Skyldighet att flytta, skydda och avlägsna konstruktioner, anläggningar och anordningar

Om närings-, trafik- och miljöcentralen anser att det för att flytta eller förbättra en väg
eller för annan väghållning krävs att en konstruktion, anläggning eller anordning som med
stöd av denna lag placerats på vägområde ska skyddas, flyttas eller avlägsnas, är det kon-
struktionens, anläggningens eller anordningens ägare som svarar för kostnaderna för åt-
gärden.

Den åtgärd som avses i 1 mom. ska i fråga om högst tre kunders kundanslutningar till
el- och telekablar utföras inom tre månader och i fråga om andra konstruktioner, anlägg-
ningar och anordningar på vägområde inom sex månader från väghållarens anmälan. Nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen kan också bestämma att tidsfristen ska vara längre än så
eller förlänga tiden, om detta behövs för att åtgärden ska kunna utföras under den tjälfria
perioden, eller av någon annan motsvarande orsak.

Den som ansvarar för projektet ska dock svara för kostnaderna för flyttandet, skyddan-
det och avlägsnandet av ett objekt, om objektet ursprungligen har varit placerat utanför
vägområdet eller om närings-, trafik- och miljöcentralen inte har underrättat den som be-
viljats tillstånd om att objektet under handläggningsåret för ärendet eller inom fem år kom-
mer att omfattas av ett väghållningsarbete som inte är en punktåtgärd och som kräver att
konstruktionen, anläggningen eller anordningen flyttas eller avlägsnas. Vid ersättandet av
flyttkostnader beaktas objektets ålder samt den kapacitetsökning som den ersättande ka-
beln medför.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur de åt-
gärder som avses i denna paragraf ska genomföras, om tidsfrister för genomförandet samt
om andra tekniska omständigheter som gäller åtgärderna. Verket får också meddela när-
mare föreskrifter om hur objektets ålder och den kapacitetsökning som den ersättande ka-
beln medför ska beaktas vid ersättandet av de i 3 mom. avsedda kostnaderna för flyttande
av objektet.

43 b §

Trafiksäkerhetsgranskning

Trafikledsverket ska sörja för att det för vägprojekt i det vägnät som avses i 43 a § görs
en trafiksäkerhetsgranskning enligt artikel 4 i vägsäkerhetsdirektivet när utredningsplanen
görs upp, när vägplanen görs upp, innan vägen tas i drift och i första driftfasen.
8



980/2018  
Om det vid granskningen konstateras sådana brister i trafiksäkerheten som inte beaktas
i planerna, ska skälet till detta uppges i det beslut genom vilket planen godkänns.

43 c §

Säkerhetsinspektion

Trafikledsverket ska se till att det på vägar som är i bruk och hör till det vägnät som
avses i 43 a § görs regelbundna säkerhetsinspektioner enligt artikel 6 i vägsäkerhetsdirek-
tivet och att vägarbetens eventuella inverkan på trafiksäkerheten utreds.

43 d §

Rangordning av vägsträckor

Trafikledsverket ska se till att det minst vart tredje år görs kartläggningar enligt artikel
5 i vägsäkerhetsdirektivet om användningen av det vägnät som avses i 43 a §. Utifrån kart-
läggningarna rangordnas vägsträckor som har varit i bruk i över tre år enligt olyckstäthet
och vägnätet enligt dess potential för säkerhetsförbättringar.

Transport- och kommunikationsverket ska bedöma vilka vägsträckor och delar av
vägnätet som enligt rangordningen bör förbättras i första hand. Trafikledsverket ska se till
att de i punkt 3 e i bilaga III till vägsäkerhetsdirektivet avsedda åtgärder som uppvisar det
bästa kostnadsnyttoförhållandet prioriteras när säkerheten på vägnätets delar förbättras.

Trafikledsverket ska informera vägtrafikanterna om de farligaste vägsträckorna.

43 f §

Utbildning av trafiksäkerhetsgranskare

Transport- och kommunikationsverket svarar för utbildningen av trafiksäkerhetsgran-
skare. Utbildningen är indelad i grundutbildning och regelbunden fortbildning.

Transport- och kommunikationsverket kan ordna utbildningen av trafiksäkerhetsgran-
skare självt eller upphandla behövliga tjänster hos offentliga eller privata serviceprodu-
center. Serviceproducenterna ska iaktta vad som föreskrivs i förvaltningslagen
(434/2003), språklagen (423/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) och arkivlagen (831/1994).

Till den som genomgått grundutbildningen med godkänt resultat ger Transport- och
kommunikationsverket ett intyg över behörighet som säkerhetsgranskare. Bestämmelser
om förutsättningarna för beviljande av behörighetsintyg, intygets giltighetstid och förny-
else av intyget, prov som krävs för intyget, utbildningen och den som ger utbildningen
samt utbildningstillstånd och dess giltighetstid utfärdas vid behov genom förordning av
statsrådet. Närmare bestämmelser om innehållet i utbildningsprogrammet för trafiksäker-
hetsgranskare och innehållet i det prov som behövs för att få behörighetsintyg får utfärdas
genom förordning av kommunikationsministeriet.

43 g §

Olyckskostnader

Transport- och kommunikationsverket ska beräkna de genomsnittliga samhällskostna-
derna per dödsolycka eller svår olycka i det vägnät som avses i 43 a §. Kalkylen ska upp-
dateras minst vart femte år.
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43 h §

Övervakning

Transport- och kommunikationsverket övervakar att Trafikledsverket iakttar vad som
föreskrivs i detta kapitel, och sköter särskilt överenskomna trafiksäkerhetsuppgifter.

52 b §

Bemyndigande att meddela föreskrifter

Transport- och kommunikationsverket får meddela behövliga föreskrifter om innehållet
i den anmälan till närings-, trafik- och miljöcentralen som avses i 52 § och om anmäl-
ningsförfarandet. För att garantera trafiksäkerheten får verket också meddela närmare fö-
reskrifter om de tekniska egenskaperna hos och placeringen av sådana reklamaffischer
och annonser som avses i 52 och 52 a §.

99 §

Beslutsfattande

Transport- och kommunikationsverket godkänner utredningsplaner och vägplaner.
Verket kan av särskilda skäl föra en plan till kommunikationsministeriet för godkännande.

100 §

Förberedelser för störningar och undantagsförhållanden

Väghållaren och närings-, trafik- och miljöcentralen ska samarbeta vid förberedelser för
störningar i de normala förhållandena och för de undantagsförhållanden som avses i be-
redskapslagen (1552/2011) genom beredskapsplanering och genom att på förhand förbe-
reda för de åtgärder som ska vidtas vid störningar i de normala förhållandena och vid un-
dantagsförhållanden. Vid förberedelserna ska hänsyn tas till landsvägens betydelse för tra-
fiken, väglaget och de förutsägbara förändringarna i det samt övriga omständigheter.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om den bered-
skapsplanering som krävs av väghållaren och närings-, trafik- och miljöcentralen för att
säkerställa att förberedelserna är enhetliga i hela landet och att de tillgodoser de behov
som gäller undantagsförhållanden och störningar i de normala förhållandena på landsväg-
ar.

100 a §

Trafikledsverkets säkerhetsstyrningssystem för väghållningen

Genom Trafikledsverkets säkerhetsstyrningssystem för väghållningen ska hanteringen
av riskerna i samband med väghållningen tryggas på alla riks- och stamvägar samt alla liv-
ligt trafikerade regionala vägar.

Säkerhetsstyrningssystemet ska upprättas skriftligt. Det ska innehålla en säkerhetspoli-
tik som har godkänts av Trafikledsverket och meddelats hela personalen samt kvalitativa
och kvantitativa mål för upprätthållande och förbättring av säkerheten och planer och för-
faranden för uppnående av dessa mål.

I säkerhetsstyrningssystemet ska särskild vikt fästas vid ansvarsfördelningen inom or-
ganisationen, att övervakning bedrivs av samtliga nivåer inom organisationen, att perso-
nalen deltar i beslutsfattandet om styrningssystemet samt att säkerhetsstyrningssystemet
förbättras kontinuerligt.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet
i säkerhetsstyrningssystemet.
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100 c §

Myndighetstillsyn över väghållningen

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över att 13, 13 a, 33, 100 och
100 a § och de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av
dem iakttas. Transport- och kommunikationsverket ska sköta sina tillsynsuppgifter effek-
tivt och på ett så ändamålsenligt sätt som det utgående från riskbedömningen är möjligt.

Transport- och kommunikationsverket kan i samband med skötseln av de uppgifter som
avses i 1 mom. ge en anmärkning till den som handlar i strid med denna lag eller i strid
med bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den samt
ålägga denne att avhjälpa sitt fel eller sin försummelse inom en skälig tidsfrist. Verket får
förena förpliktelsen med vite eller med hot om avbrytande av verksamheten eller med hot
om att åtgärderna vidtas på den försumliges bekostnad. Bestämmelser om vite, hot om av-
brytande och hot om tvångsutförande finns i viteslagen.

Transport- och kommunikationsverket har, när det sköter uppgifter som avses i 1 mom.,
rätt att få den information som verket behöver för att fullgöra sina uppgifter av dem vilkas
rättigheter och skyldigheter denna lag gäller samt av aktörer som handlar för deras räk-
ning.

103 §

Delgivning och delfående av beslut

Transport- och kommunikationsverket sänder besluten om godkännande av utrednings-
planer och vägplaner samt om förlängning av deras giltighetstid till närings-, trafik- och
miljöcentralen och till väghållaren. I syfte att delge beslutet ska närings-, trafik- och mil-
jöcentralen sända beslutet och de handlingar som ligger till grund för beslutet till den kom-
mun som saken gäller. Kommunen ska meddela att beslutet och handlingarna är framlagda
på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen enligt kommu-
nallagen (410/2015). Beslutet och handlingarna ska vara offentligt framlagda i kommunen
under 30 dagar. Delfåendet anses ha skett när beslutet lades fram offentligt.

Ett sådant beslut om godkännande av en vägplan som är av ringa betydelse kan delges
genom bevislig delgivning enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen. Bestämmelser
om delgivning av beslut på elektronisk väg finns i lagen om elektronisk kommunikation i
myndigheternas verksamhet (13/2003).

108 a §

Landsvägsregister

Trafikledsverket ska föra ett landsvägsregister. I registret ska antecknas
1) huruvida landsvägen är en motorväg eller en motortrafikled eller någon annan väg

som är avsedd endast för en viss art av trafik,
2) den klassificering enligt 4 § som beskriver vägens betydelse för trafiken, och
3) vägens längd inom varje kommun och den tidpunkt då vägen upplåtits för allmän

trafik samt, med tanke på förvaltningen av trafikledsegendomen, vägens viktigaste teknis-
ka egenskaper, utrustning och anordningar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska till Trafikledsverket lämna de uppgifter som
behövs med tanke på 1 mom. 3 punkten.
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109 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om register över landsvägar, förvarande av planhandlingarna,
skyldigheter avseende eftervård, upplåtande för trafik, en landsvägs utsträckning, avstån-
det till byggnader samt samreglering av landsväg och järnväg utfärdas genom förordning
av statsrådet.

Bestämmelser om fastställande av frisiktsområden för landsvägar utfärdas genom för-
ordning av kommunikationsministeriet.

Transport- och kommunikationsverket meddelar allmänna föreskrifter om genomföran-
det och tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG om mini-
mikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet och om genomför-
andet och tillämpningen av vägsäkerhetsdirektivet. Lantmäteriverket fastställer de formu-
lär till handlingar som behövs för styrningen av landsvägsförrättningarna. Lantmäteriver-
ket meddelar dessutom föreskrifter om råmärken och andra fasta märken och om mätning-
arnas exakthet vid landsvägsförrättningar.

109 a §

Dispens

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl bevilja dispens från före-
skrifter som verket meddelat. Dispens får dock inte beviljas om det äventyrar trafiksäker-
heten eller vägens trafikmässiga eller tekniska funktion.

Dispens ska sökas innan åtgärder vidtas. Den som ansöker om dispens ska lägga fram
en redogörelse för de risker som avvikandet medför och för metoderna för att hantera
dessa. Transport- och kommunikationsverket kan förena beslutet med villkor och begräns-
ningar för att säkerställa säkerheten och vägens trafikmässiga eller tekniska funktion.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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