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Inledning
Omledning innebär att trafik tillfälligtvis leds av från en viss vägsträcka till en alternativ
vägsträcka. Motivet till omledning är att ett vägavsnitt av något skäl inte är framkomligt under en
viss period. Omledning kan också behövas för att säkerställa arbetsplatssäkerheten vid
vägarbeten.
Behovet av att leda om trafiken till alternativa vägar/gator har ökat under senare år. Det finns
olika förklaringar till detta. Nya vägtyper som exempelvis olika typer av 2+1 vägar är känsliga för
störningar och stopp vilket har medfört ökat behov av omledningsvägar. Ökande trafikvolymer
innebär också större problem i händelse av stopp eller störningar på det ordinarie väg- och
gatunätet.
Arbetsmiljölagen föreskriver i 2 kap 2 § ska ”arbete planläggas och anordnas så, att det kan
utföras i en sund och säker miljö” och i 3 kap 2 § ska ”arbetsgivaren vidta alla åtgärder som
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall.”
Vägarbeten och andra anläggningsarbeten ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3 om
byggande och anläggningsarbete projekteras, planeras, ordnas och bedrivas så att det ger
betryggande säkerhet för dem som arbetar på platsen genom;
 I första hand ska arbetet planeras så att trafiken leds om så att arbete inte berörs av
passerande trafik.
 I andra hand leds trafiken så att fordon passerar på ett betryggande avstånd.
 I tredje hand att trafiken skiljs från arbetsplatsen med trafikanordningar.
2 kap 14§ Vägmärkesförordning (2007:90), VMF, anger färgsättningar och texttyper på
lokaliseringsmärken för vägvisning vid tillfällig trafikomläggning. Av 2 kap 17 § framgår att märke
F15 omledning anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg och att avvikelse
från färg inte får ske.
Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS 2007:305),
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:172) om ändring i VVFS 2007:305 samt Vägverkets
föreskrifter om storlekar på vägmärken och andra anordningar (VVFS 2008:272) reglerar
textstorlekar, placering i höjd- och sidled, färger på inskrivna plattor, mm.
I Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS 2007:305) och
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:172) om ändring i VVFS 2007:305 anges i 8 kap 40 §
att Symbolen på märke F23, orienteringstavla för omledningsväg, ska vara vänd i samma riktning
som omledningsvägen och att i märket får infogas märke F14, vägnummer, eller märke F15,
omledning.
I 13 kap 1 § VVFS 2007:305 och TSFS 2010:172 anges att märke J2, upplysningsmärke, som
används i samband med vägarbete får vara orange med svart text. I 2 § regleras hur upplysningar
om händelser bör ges på märke J2.

Syfte
Riktlinjen ges ut i syfte att få en enhetlig tillämpning vid planering av omledningssträckor samt
utförande och utmärkning under pågående omledning av trafik. Den ska utgöra underlag till
kommande Tekniska krav och råd som ska nyttjas vid upphandlingar som Trafikverket genomför.
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Omfattning
Riktlinjerna ska tillämpas av Trafikverkets samtliga verksamhetsområden på det allmänna
statliga vägnätet.

Definitioner
Begrepp och beteckningar som används i denna riktlinje är i enlighet med Förordning om
vägtrafikdefinitioner (2001:651), 1 kap 2 § Vägmärkesförordningen (2007:90) och Förordning om
ändring i vägmärkesförordningen (2010:218).

Tillämpning
För att uppnå en enhetlig hantering vid omledning av trafik krävs att vägmärkesförordningens
tillämpliga delar följs vid planering och utformning. Bifogade skisser på hur utmärkningen ska
utföras vid omledning är exempel på detta. Vidare innehåller riktlinjen hur och vad som ska
planeras och utredas innan omledning kan utföras både vid permanenta och tillfälliga
omledningssträckor, samt vilka informationsinsatser som speciellt behövs vid planerad eller
tillfällig omledning på grund av vägarbeten.

Vägmärkesförordning (2007:90)
2 kap

14 §
Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättning och texttyper om inte annat
anges i 17 §.
Orange botten med svart versal text och svarta symboler till mål vid
tillfällig trafikomläggning.

17 §
Lokaliseringsmärken anger väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande, om inte
annat anges. Lokaliseringsmärken är följande.
F15 Omledning
Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg.
Avvikelse från färg får inte ske.

F23 Orienteringstavla
för omledningsväg

Märket anger omledningsväg när ordinarie väg tillfälligt är avstängd.
Avvikelse från färg får inte ske.
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F24 Färdriktning vid
omledning
Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik.
Avvikelse från färg får inte ske.

27 §
Upplysningsmärken är följande.
J2 Upplysningsmärke
Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet
eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt.
Varnings- eller förbudsmärke kan vara infogat som förberedande
upplysning.
Anvisningar med versal och gemen text kan förekomma.

4 kap. Vägmarkeringar

3§
Vägmarkeringar är vita om inte annat anges. Vägmarkeringar kan vara förstärkta eller
utförda med vägbanereflektorer eller motsvarande.
Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid ett tillfälligt behov, på grund av
vägarbete eller motsvarande, finns anledning att utföra markeringar som gäller i stället för
ordinarie markeringar.

5 kap Andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av vakt

1§
Andra anordningar för anvisningar för trafiken är följande.
X1 Markeringspil

Anordningen anger att fordonsförare måste svänga kraftigt i pilarnas
riktning på grund av till exempel en kurva.
Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är
den röd och gul.

X2 Markeringsskärm
för hinder

Anordningen anger att framkomligheten på vägen är inskränkt på
grund av ett hinder. Anordningen kan även ange att en väg är helt
eller delvis avstängd för trafik.
Om anordningen används vid ett vägarbete eller liknande arbete är
den röd och gul.
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X7 Bom
Anordningen anger att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik.
En bom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka
synbarheten.

Vägverkets föreskrifter, VVFS 2007:305 och Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2010:172) om ändring i Vägverkets föreskrifter VVFS
2007:305
2 kap. Textstorlekar och placering av vägmärken
Textstorlekar

1§
Text på upplysningsmärken och på andra lokaliseringsmärken för vägvisning än
lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik ska ha följande storlekar.

Storlek
Mått i meter

Mkt
liten
0,10

Liten Normal
0,15
0,20

Stor
0,30

Mkt
stor
0,40

Följande textstorlekar ska normalt användas:
Väg

Textstorlek

1. Motorväg, motortrafikled och annan väg med två eller
flera körfält i vardera riktningen

Stor

2. Väg enligt 1 med högsta tillåtna hastighet 80 kilometer i
timmen eller lägre

Normal

3. Gator och vägar med högsta tillåtna hastighet 80
kilometer i timmen eller högre

Normal

4. Övriga vägar

Liten

8 kap. Lokaliseringsmärken för vägvisning
Märke F23 orienteringstavla för omledningsväg

40 §
Symbolen på märke F23, orienteringstavla för omledningsväg, ska vara vänd i samma riktning
som omledningsvägen.
I märket får infogas märke F14, vägnummer, eller märke F15, omledning.
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13 kap. Upplysningsmärken
Märke J2 upplysningsmärke

1§
Märke J2, upplysningsmärke, som används i samband med vägarbete får vara orange med
svart text.

2§
På märke J2, upplysningsmärke, bör upplysningar om händelser ges enligt nedan.
Planerad händelse
När
Var
Vad

Översta raden
Mellersta raden
Nedersta raden

Händelse på den väg där vägmärket satts upp
Vad
Översta raden
Var
Mellersta raden
Råd eller information
Nedersta raden
Händelse på annan väg än den där vägmärket satts upp
Var
Översta raden
Vad
Mellersta raden
Råd eller information
Nedersta raden
Allmänt råd till 2 kap. 27 § vägmärkesförordningen (2007:90)

Varnings- eller förbudsmärke bör inte infogas för upplysning om framtida
förhållanden.
16 kap. Andra anordningar för anvisningar för trafiken
Anordning X1 markeringspil

1§
Anordning X1, markeringspil, bör sättas upp med underkanten högst en meter högre än
körbanan.
Anordningar som sätts upp över varandra ska ha ett mellanrum på minst en meter.
Anordning X7 bom

5§
Sätts anordning X7, bom, upp för att ange att väg som inte är enskild är helt avstängd ska även
signal, rött fast ljus, enligt 3 kap. 21 § vägmärkesförordningen (2007:90) sättas upp. Signalen
behöver dock inte sättas upp om det ändå framgår att vägen är avstängd.
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6§
Breddförhållandet mellan röda och gula fält på anordning X7, bom, ska vara 4:3. Minsta bredd
på rött fält ska vara 0,20 meter.
Minsta höjd på fälten ska vara 0,10 meter.

Storlekar på vägmärken
På allmänna vägar ska normalt storleken Normal användas. På vägar som har bredden ≥ 11 meter
ska normalt storleken Stor användas.

Planering
Allmänt
Möjlighet att omleda eller påverka trafik för både tillfälliga och planerade stopp ska beaktas och
samhällsekonomiska effekter ska medräknas i tidiga skeden av planeringsprocessen.
Arbetsmiljöverkets föreskrift 1993:3 Byggnads- och anläggningsarbete föreskriver att allt som
inverkar på arbetsmiljön för dem som utför arbetet ska ingå i projekteringsskedet. För
Trafikverket avses hela planeringsprocessen och i både vägutredning och arbetsplan ska det
redovisas hur trafiken ska lösas under såväl byggnadstiden som kommande drift- och
underhållsarbeten. Utredningen som ligger till grund för hur trafiken ska lösas ska utföras i
enlighet med de intentioner som anges i 81 § AFS 1993:3 Byggnads- och anläggningsarbete.
Enligt GD-beslut (2008-01-23 DR30A 2008:1679) ska vid projektering av ny 2+1 väg lämpliga
omledningsvägar och konsekvenser för begränsningar rörande framkomlighet framgå. Vidare ska,
enligt samma beslut, omledningsvägar planeras och skyltas vid för väghållningen identifierade
kritiska punkter och vägavsnitt.
Enligt beslut (VV 2010/13411A) ska förfrågningsunderlag för beläggningsarbeten på 2+1 vägar
med mitträcken, från och med 2010, redovisa om arbetet ska ske med omledning eller
förbiledning baserat på en utredning där arbetsmiljöfrågor är en viktig del.
I övrigt är det respektive väghållningsmyndighet som väljer vilket vägnät som ska planeras och
märkas ut för permanent omledning.

Utredning av möjlig omledningsväg
Vid planering för ett omledningsvägnät, permanent som tillfällig, är det viktigt att följande utreds
och utvärderas:
- Trafikvolymer
- Andel tung trafik
- Kollektivtrafik
- Lämpliga start- och slutpunkter för omledningsvägar
- Trafiksäkerhet på omledningsvägnätet, särskilt med avseende på oskyddade
trafikanter
- Förekomst av bostäder, skolor, lekplatser, o.d. längs omledningsvägnätet
- Störningar med avseende på buller och luftföroreningar
- Framkomlighet på omledningsvägnätet
- Kan transport av farligt gods tillåtas på omledningsvägnätet
- Bärighet på omledningsvägnätet (kan BK2-3 väg förstärkas eller klarar den ökad
belastning under kortare tid, kan bro med begränsad bärighet förstärkas och klassas
om till BK1)
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Framkomlighet för dispenstrafik (breda och långa fordon)
Höjdbegränsningar på omledningsvägnätet (kan luftledningar och liknande höjas)
Inställningar och driftformer för eventuella trafiksignaler
Kan tillfälliga eller permanenta trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom
siktförbättringar, breddökningar i kurvor, uppsättning av bullerskytt och räcken etc.
göras
Kan mobila ATK eller andra fysiska anordningar användas för att säkerställa rätt
hastighet
Behov av tillfälliga föreskrifter eller att befintlig föreskrift inte ska tillämpas under viss
tid
Vilka informationsinsatser som ska genomföras och hur (Trafikinfo genom FIFA,
infotavlor etc.)
m.m.

Allmänna vägar
Vägavsnitt som kan komma att behöva omledning bör definieras. Dessa vägavsnitt är normalt
olika typer av 2+1 vägar, motortrafikleder, motorvägar och andra flerfältsvägar. Vid vägarbeten
kan även övriga vägtyper komma ifråga för omledning. Omledning kan också komma att behövas
förbi tunnlar, större broar, vattenskyddsområden och särskilt identifierade riskområden.
De vägavsnitt som bedöms vara i behov av omledningsväg ska klassas enligt följande:
Klass A som ska ha permanenta vägmärken för avstängning av huvudvägen (orange) och
längs omledningsvägen (vit/blå).
Klass B som har definierad omledningsväg men där inga permanenta märken behöver
vara uppsatta. Märken F15 omledning kan finnas uppsatta längs omledningsvägen utan att
märken för att utlösa omledning finns på huvudvägen. Om omledning behöver utföras får
detta ske med polisdirigering i akutläget. Om omledningen behövs under längre tid kan
ordinarie väg stängas med föreskrift och märke C2 Förbud mot trafik med fordon, efter
omledningsvägen sätts märken F23 Orienteringstavla för omledning och F24 Färdriktning
vid omledning upp.
Klass C är vägar där man inte kan definiera ett realistiskt omledningsalternativ.
Omledningsvägarna ska fastställas i samarbete med berörda kommuner. Behöver trafik ledas in i
tätorter inventeras förekomsten av skolor och andra känsliga platser längs vägen. Skolor bör
informeras i förväg om att vägen kan komma att få omledningstrafik om huvudvägen stängs.
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Figur 1.
Exempel på karta med omledningsväg markerad.

Omledningsvägarna bör kunna klara all trafik vad gäller kapacitet, bärighet, fri höjd, mm. Att
sortera trafik genom att exempelvis upplåta omledningsvägen för enbart personbilstrafik med
hjälp av vägmärken är näst intill omöjligt. Polisdirigering behövs således om sortering av trafik
ska ske.
Det kan finnas motiv till att ha olika omledningsvägar för olika färdriktningar. Motiv kan
exempelvis vara att inte skapa framkomlighetsproblem på grund av begränsad kapacitet,
köbildningar eller liknande längs omledningsvägen.
Omledningsvägen bör vara så kort som möjligt vilket innebär att en omledningsväg ska helst
delas upp i sträckor med påsläpp till huvudvägen där detta är möjligt.
Följande bör kontinuerligt bevakas där omledningsväg anordnats och permanenta utrustningar
för omledning installerats:
- standard på sidovägnätet avseende trafiksignaler, tillåtna belastningar och i övrigt
ändringar i LTF
- rapportering från andra berörda väghållare, polis m.fl. avseende alla ev. förändringar,
tillfälliga eller permanenta
- kontakter och övningar med polisen beträffande kritiska punkter på sidovägnätet
- utrustning vid begynnelsepunkterna (täckta vägmärken, lådor med
avstängningsmateriel, mm)
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Figur 2
visar exempel på omledningsväg på landsbygd med permanent uppsatta märken.

Kommentar.
I Figur 2 redovisas inte den ordinarie vägvisningen förutom tillvägvisningen till väg E20 med
intermittenta vägnummer. Inringade märken kan vara uppsatta och visas permanent, övriga
märken ska endast vara uppsatta eller visas när omledning utförs.
Om omledningen gäller längre sträcka än mellan två trafikplatser bör detta framgå genom att
märken F15 och eventuella märken F14 med intermittent bård täcks över på berörda platser.
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Allmänna vägar genom tätort
Det har blivit allt viktigare att även i tätorter ha beredskap för att ta hand om trafiken i händelse
av stopp eller störningar och att ha förberedda omledningsvägar som har kapacitet att klara
förväntade trafikökningar, fordonslaster och fordonstyper. Ofta finns det inga andra alternativ än
att leda in trafiken i gatunätet om förbifarter eller huvudgator måste stängas för trafik under viss
tid.
Då förbifarter byggs och då vissa större vägar och gator i en ort utses till primära transportleder
är det vanligt att delar av det övriga väg- och gatunätet förses med fysiska anordningar för att
sänka hastigheterna och göra dem mindre attraktiva för genomfartstrafik. Detta kan innebära att
det blir mer eller mindre omöjligt att finna omledningsvägar som kan klara nödvändiga
trafikökningar och trafik med stora fordon. Genom att redan från början utse ett
omledningsvägnät kan man vidta lämpliga åtgärder på dessa vägar och gator. Beroende på
befarad frekvens av omledningar och vilka trafikvolymer och trafikslag som kan bli aktuella kan
åtgärderna på omledningsvägnätet variera från exempelvis siktförbättringar i korsningar till
förstärkning av broar och anordnande av bullerskydd.
Det kan också visa sig nödvändigt att anordna skilda omledningsvägar för olika trafikriktningar
för att reducera trafikmängderna. Detta ställer ännu större krav på planering och att det finns
förberedda omledningsvägar.
Figur 3 och 4 nedan visar exempel på omledningsvägnät och utmärkning i tätort. Exemplen är
uppdelade i två bilder, en för vardera riktningen. Detta är dels för att göra omledningsplanen
tydligare men också för att omledningsvägarna skiljer sig åt i de båda riktningarna.
Figur 3.
Exempel på utmärkning för omledning i tätort, östlig riktning.
Omledningsriktning mot öster

N
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Figur 4.
Exempel på utmärkning för omledning i tätort, västlig riktning.
Omledningsriktning mot väster

N

Utmärkning
Vägmärken och anordningar för avstängning av huvudvägen.
På huvudvägen, i anslutning till avfart eller korsning där omledningsväg är ansluten, kan det
finnas vägmärken uppmonterade som är övertäckta eller vikta i normala fall. Sådana märken kan
också vara av variabla meddelandeskyltar (VMS-skyltar) som kan tändas upp vid omledning. Då
omledning behöver aktiveras avtäcks, viks fram eller tänds dessa skyltar. Märken som inte är
VMS-skyltar ska vara utförda med svart symbol och text på orange botten. Vägnumret som avser
omledningen ska vara infällt som platta på det orange märket och ska ha blå text och bård på vit
botten. Om inte vägnummermärke F15 omledning satt upp längs omledningsvägen ska
vägnummermärken som anges på orange lokaliseringsmärke vara utförda i sin ordinarie
färgsättning.
VMS-skyltar får vara utförda med lysande vit text och symboler på mörk botten. Innehåller VMSskyltar varnings- eller förbudsmärken ska dessa ha röd bård.
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Nedan visas några exempel på vägmärken som kan sättas upp på huvudvägen för att utlösa
omledning.
Figur 5.
Exempel på avfartsorienteringstavla för förberedande upplysning om avfart för omledning
Kommentar.
Detta märke kan sättas fristående mellan de ordinarie
avfartsorienteringstavlorna, som normalt är uppsatta 1000 m
och 500 m före avfarten. På sträckor med stora trafikflöden kan
ytterligare en avfartsorienteringstavla för omledning behövas ca
300 m före avfarten. Märkena kan också vara utförda som
”rullgardiner” monterade på ordinarie avfartsorienteringstavlor.
Samma avstånd som på de ordinarie tavlorna ska då anges på
de tillfälliga.
Figur 6.
Exempel på alternativ avfartsorienteringstavla för förberedande upplysning om avfart för
omledning
Kommentar.
Som alternativ till exemplet i Figur 5 kan denna utformning
användas. Samma förutsättningar som beskrivs i kommentaren
till Figur 5 kan då tillämpas.

Figur 7.
Exempel på avfartsvisare för omledning
Kommentar.
Om avfartsvisare för omledning sätts fristående bör den placeras
före den ordinarie avfartsvisaren. Om den är utförd som
”rullgardin” ska den monteras på den ordinarie avfartsvisaren.
Figur 8.
Exempel på avfartsvisare för omledning
Kommentar.
Märke F23 kan användas på alla vägtyper vid omledning.
Märket, som det ser ut på bilden används normalt då omledning
sker till vägar som inte är permanent utmärkta med märke F15
omledningsväg.
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Figur 9.
Exempel på avfartsvisare för omledning
Kommentar.
Märke F23 med infogat märke F15 omledningsväg kan
användas då omledning sker till vägar som är permanent
utmärkta med märke F15.

Figur 10.
Exempel på VMS-skylt för förberedande upplysning om avfart för omledning
Kommentar.
I Vägars och gators utformning (VGU) delen Omställbara
vägmärken ges exempel på olika utformningar och placering av
VMS-skyltar för omledning.

Vid varje avstängning måste fysiska avstängningsanordningar sättas upp på huvudvägen. Det är
också viktigt att påfartsvägar i förekommande fall stängs för trafik. Vägmärken och andra
anordningar som behövs för avstängning kan förvaras i låsta lådor vid avfarter/korsningar.
Figur 11.
Exempel på vägmärke och skärm som bör användas vid avstängning
Kommentar.
På skärmen bör sättas upp lykta enligt 3 kap 21 § VMF. Vid helt
avstängd väg ska lyktan visa fast rött ljus. Om vägen är delvis
avstängd ska lyktan visa blinkande gul ljus.
Märke C2 Förbud mot trafik med fordon får inte sättas upp om
inte hela vägen är avstängd. Utmärkning med märke C2 kräver
föreskrift enligt TrF 10 kap 14 § eller beslut av polis,
räddningsledare eller Länsstyrelse.

Vägmärken längs omledningsvägen.
Omledningsvägarna bör om möjligt märkas ut permanent med vägnummermärke för omledning i
vit/blå färgsättning. Det finns flera fördelar med att göra en sådan utmärkning.
- Om omledning behöver utlösas finns redan nödvändiga märken på plats längs
omledningsvägen.
- Trafikanterna blir vana vid utmärkningen och lär sig förstå innebörden av märkena om
de blir mera vanligt förekommande
- Märkena kommer att fungera som påminnelse till väghållaren att vägen är
omledningsväg och bör således inte förändras så att den inte fungerar som sådan.
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Där permanenta vägnummermärken med intermittent bård finns för tillvägvisning kan dessa
användas men normalt bör vit/blå vägnummermärken sättas upp hela omledningsvägen fram till
sista vägvalspunkten innan omledningsvägen återansluter till huvudvägen.
Omledningsvägvisning kan också ske genom att tillfälliga orangesvarta märken ersätter befintlig
vägvisning eller genom en kombination av orangesvarta märken och permanent uppsatta vitblå
märken.
Figur 12.
Märke F5 Vägvisare för tillfällig vägvisning vid trafikomläggning.
Kommentar.
Märket sätt upp om det finns anledning att ange destination
som nås via omledningsvägen.
Om flera destinationer ska anges kan märke F6
Tabellvägvisare med orange botten och svart text vara
lämpligare att använda.
Figur 13.
Märke F24 Färdriktning vid omledning.
Kommentar.
Märke F24 vänds i den riktning omledning sker. Före korsning
kan märket vara vertikalt uppsatt om omledningsvägen
fortsätter rakt fram.
Figur 14.
Exempel på permanent uppsatta märken F15 omledningsväg med vädersträck och
riktningsangivelse
Kommentar.
Omledningsvägen utmärks med huvudvägens vägnummer
men med märken F15 med blå text och bård på vit botten.

TDOK 2010:21_Mall Riktlinje v. 1.0

16 (21)

RIKTLINJE
DokumentID

Ev. ärendenummer

Version

TDOK 2011:181

[Ärendenummer]

0.3

Figur 15.
Exempel på utformning av vägnummermärken på ordinarie väg och på omledningsväg.
Vägnummermärke på
huvudvägen

Vägnummermärke på
omledningsvägen

På de permanent uppsatta vägnummermärkena för omledning längs omledningsvägen bör
respektive riktning anges på märket genom att lägga till bokstav för vädersträck.
Användande av permanenta vägmärken för omledning är fortfarande inte så vanligt
förekommande. Det är därför viktigt att polis, räddningstjänst, trafikskolor m.m. informeras och
utbildas.

Utredning av omledningsväg vid vägarbeten
Behovet av att leda om trafiken till alternativa vägar/gator i samband med vägarbeten har ökat
under senare år. Det finns flera förklaringar till detta:
- Arbetsmiljölagstiftningens krav på säkrare och hälsosammare arbetsmiljö för
vägarbetare innebär att vägar och gator allt oftare måste stängs helt eller delvis för
trafik under tid som vägarbete pågår
- Arbetet kan utföras med högre kvalitet och under kortare tid vilket medför lägre
påverkansgrad för trafikanterna.
- Desto mer intensiv trafik desto mera uttalat blir detta krav när farthinder,
skyttelsignaler, lots etc. reducerar den framkomlighet som krävs och ökar risken för
kökrockar.
- Nya vägtyper som exempelvis olika typer av 2+1 och riktningsseparerade vägar kräver
till stor del nedmontering av hela mitträcket vid beläggningsarbeten om inte
omledning kan ske.
- Ökade krav på god framkomlighet och ökade trafikvolymer innebär större problem att
lösa i händelse av störningar på grund av vägarbeten på det ordinarie väg- och
gatunätet.
Vid alla vägarbeten ska alltid i första hand omledning övervägas och det redan definierade och
fastställda omledningsvägarna ska då användas. Där inte någon omledningsväg finns fastställd
ska en särskild utredning enligt kapitel Planering göras för att undersöka om det är möjligt med
tillfällig omledningsväg i ena eller båda riktningarna.
När utredningen är utförd och om den visar att omledning är möjlig ska ett dokument upprättas
och fastställas av Väghållningsmyndigheten (Regionen). Dokumentet ska innehålla följande:
- Omledningsvägarna markeras på lämpliga kartor
- Planer på trafiklösningar och eventuella trafikanordningsexempel
- Beskrivningar på vad ska utföras och av vem på omledningsvägnätet inför
omledningen
- Checklistor på vad som ska utföras under omledningstiden
- Vilka föreskrifter som Väghållningsmyndigheten ämnar utfärda med anledning av
omledningen
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- Vilka informationsinsatser som ska vidtas och av vem som ska utföra dem
- Hur ska omledningsvägarna återställas och av vem
- Skriftlig utvärdering
Den fastställda utredningen ska ingå som en förutsättning i förfrågningsunderlaget för objektet
och vara möjligt att kostnadsberäkna. I utredningen ska det även framgå vilka som har behov av
hela eller delar av utredning och hur de ska delges, exempelvis räddningstjänst, polis och andra
som kan komma att engageras i händelse som orsakats på grund av omledningen. I de fall
entreprenör eller konsult, beroende på upphandlingsform, utför utredningen ska den godkännas
av väghållningsmyndigheten innan den får verkställas.
Följande bör kontinuerligt bevakas och ingå i de checklistor där omledningsväg anordnats:
- att utmärkning och täckning av vägmärken är enligt dokumentet och
trafikanordningsplanen
- att omledningen i sin helhet har den funktion som avsetts
- att trafikanterna och speciellt de oskyddade trafikanterna har god säkerhet
- standard på sidovägnätet avseende trafiksignaler, tillåtna belastningar och eventuella
ändringar av föreskrifter
- fortlöpande kontakter med berörda väghållare, polisen och räddningstjänsten
beträffande kritiska punkter på sidovägnätet och behov av eventuella förändringar
- att trafikanterna och boende erhåller fortlöpande adekvat information
Skriftlig utvärdering bör genomföras och nyttjas som underlag till förbättringar vid kommande
omledningsobjekt.
Om det på mötesseparerade vägar med minst två körfält i vardera riktningen inte är möjligt med
omledning ska överledning alltid övervägas som andrahandslösning. Förbiledning ska endast i
undantagsfall nyttjas. När förbiledning bara återstår som alternativ för arbetets utförande ska
ändå alltid motiven framgå i förfrågningsunderlaget varför omledning eller överledning inte kan
komma i fråga.
För samtliga vägtyper gäller att om utredningen visar att omledning inte är möjlig ska
anledningen till detta dokumenteras. Denna dokumentation ska alltid ingå i
förfrågningsunderlaget.

Informationsinsatser vid vägarbeten
Informationsinsatser vid vägarbeten och omledning är nödvändigt för att trafikanterna ska kunna
planera sin resa, men också för att skapa förståelse för de trafikstörningar som ofrånkomligt
uppstår vid vägarbeten.
Information ska ges till både trafikanter och boende före och under byggtiden, den kan ges
genom:
- Annonsering i tidningar
- Direktinformation i brevlåda eller genom besök
- Publika informationstavlor etc.
- Reklam i media
- Trafikinformation i radio
- Webblösningar
- Gps
- SMS tjänster
- Samarbete med kommuner, andra myndigheter och trafikhuvudmän
- Personligt besök hos företag
- Mobility management lösningar
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Mobility management lösningar innebärande att genom att främja hållbara transporter och
påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden kan även vara
aktuellt att genomföra.

Exempel på utmärkning vid tillfällig omledning
Figurerna nedan visar exempel på användning av vägmärken och anordningar som kan användas
vid tillfällig omledning. Eventuella befintliga märken och anordningar är inte redovisade i
figurerna.
Figur 16.
Exempel på tillfällig omledning vid vägarbete i tätort.

Kommentar.
Visning längs omledningsvägen kan också göras med märke F5 vägvisare i orange/svart färg och
med lämpliga destinationer angivna.
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Figur 17.
Exempel på tillfällig omledning vid vägavstängning på landsbygd.
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Kommentar.
Visning längs omledningsvägen kan också göras med märke F5 vägvisare i orange/svart färg och
med lämpliga destinationer angivna. Märke J2 Upplysningsmärke med lämplig text bör om möjligt
sättas upp som information till trafikanterna om orsaken till omledningen. Detta är särskilt viktigt
om avstängningen kan förväntas pågå en längre tid.
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Figur 18.
Exempel på avstängning av motorväg och omledning vid trafikplats till omledningsväg som är
permanent utmärkt med märke F15.

Kommentar.
Märket kan vara permanent uppsatt vid huvudvägen och täckt när inte omledning gäller. Inget
märke behövs på rampen förutsatt att märke F15 finns uppsatt vid slutet av rampen. Märket får
ha märke F15 infogat endast om omledningsvägen är utmärkt med märke F15. I annat fall
tillämpas utmärkning enligt Figur 19.
Observera att när trafik omleds från exempelvis en motorväg till en vanlig väg, gäller inte
trafikreglerna för motorvägen utan trafikreglerna för den vägtyp omledningsvägen tillhör.
Figur 19. Exempel på avstängning av motorväg och omledning vid trafikplats till
omledningsväg som inte är utmärkt med märke F15.

300 - 700 m
Kommentar.
Märke F24 färdriktning vid omledning sätts upp vid varje vägvalspunkt längs omledningsvägen.
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Resultat och dokumentation
De dokumentationer som riktlinjen medför hanteras enligt vad som sägs under respektive rubrik
och rådande praxis på respektive verksamhetsområde. Denna riktlinje ska även utgöra underlag
till Tekniska krav och råd som ska utformas för att användas vid kommande upphandlingar.
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