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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i landsvägslagen (503/2005) 11 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1242/2009,
ändras 109 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1242/2009, samt
fogas till lagen ett nytt 3 a kap. och en ny 105 a § som följer:
3 a kap.
Förvaltning av trafiksäkerheten på landsvägarna i det transeuropeiska vägnätet
43 a §
Tillämpningsområde
Detta kapitel innehåller bestämmelser om
specialkrav enligt vägsäkerhetsdirektivet för
trafiksäkerheten på landsvägarna i det transeuropeiska vägnät som avses i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG om
gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det
transeuropeiska transportnätet.
Vad som föreskrivs i detta kapitel gäller
inte sådana tunnlar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG
om minimikrav för säkerhet i tunnlar som
ingår i det transeuropeiska vägnätet.

en trafiksäkerhetsgranskning enligt artikel 4 i
vägsäkerhetsdirektivet när utredningsplanen
görs upp, när vägplanen görs upp, innan vägen tas i drift och i första driftfasen.
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
Trafikverket 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 vägsäkerhetsdirektivet
och att vägarbetens eventuella inverkan på
trafiksäkerheten utreds.
43 d §

43 b §

Rangordning av vägsträckor

Trafiksäkerhetsgranskning

Trafikverket 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-
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läggningarna rangordnas vägsträckor som har
varit i bruk i över tre år enligt olyckstäthet
och vägnätet enligt dess potential för säkerhetsförbättringar.
Trafiksäkerhetsverket ska bedöma vilka
vägsträckor och delar av vägnätet som enligt
rangordningen bör förbättras i första hand.
Trafikverket 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.
Trafikverket ska informera vägtrafikanterna om de farligaste vägsträckorna.

Till den som genomgått grundutbildningen
med godkänt resultat ger Trafiksäkerhetsverket ett intyg över behörighet som säkerhetsgranskare. Bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av behörighetsintyg, intygets giltighetstid och förnyelse 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 trafiksäkerhetsgranskare och innehållet i det prov som behövs
för att få behörighetsintyg får utfärdas genom
förordning av kommunikationsministeriet.

43 e §
Trafiksäkerhetsgranskare
Den som utför granskningar enligt 43 b §
och bedömningar enligt 43 d § ska ha lämplig
erfarenhet eller utbildning i vägplanering, trafiksäkerhetsteknik och olycksanalys. Han eller hon ska dessutom ha behörighetsintyg
över godkänd grundutbildning som säkerhetsgranskare enligt 43 f §. Om granskningen
eller bedömningen utförs av flera personer
tillsammans, räcker det om en av dem har
genomgått nämnda utbildning med godkänt
resultat.
En trafiksäkerhetsgranskare får inte medan
han eller hon utför en sådan granskning som
avses i 43 b § delta i planeringen eller förverkligandet av det vägprojekt som granskas.

43 g §
Olyckskostnader
Trafiksäkerhetsverket ska beräkna de genomsnittliga samhällskostnaderna per dödsolycka eller svår olycka i det vägnät som avses
i 43 a §. Kalkylen ska uppdateras minst vart
femte år.
43 h §
Övervakning
Trafiksäkerhetsverket övervakar att Trafikverket iakttar vad som föreskrivs i detta kapitel, och sköter särskilt överenskomna trafiksäkerhetsuppgifter.

43 f §
105 a §
Utbildning av trafiksäkerhetsgranskare
Begäran om omprövning
Trafiksäkerhetsverket svarar för utbildningen av trafiksäkerhetsgranskare. Utbildningen är indelad i grundutbildning och regelbunden fortbildning.
Trafiksäkerhetsverket kan ordna utbildningen av trafiksäkerhetsgranskare självt eller upphandla behövliga tjänster hos offentliga eller privata serviceproducenter. 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).

Ett beslut som gäller behörighetsintyg enligt 43 f § får inte överklagas genom besvär.
Omprövning av beslutet får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i
förvaltningslagen.
Det beslut som meddelas med anledning
av en begäran om omprövning får överklagas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen
(586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
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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, avståndet till byggnader samt samreglering av
landsväg och järnväg utfärdas genom förordning av statsrådet.
Bestämmelser om fastställande av frisiktsområden för landsvägar utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.
Trafikverket meddelar allmänna föreskrifter om genomförandet och tillämpningen av
Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/54/EG om minimikrav för säkerhet i
tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet och om genomförandet och tillämpningen av vägsäkerhetsdirektivet, sedan Tra-
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fiksäkerhetsverket har gett sin bedömning om
föreskrifterna. Lantmäteriverket fastställer de
formulär till handlingar som behövs för styrningen av landsvägsförrättningarna. Lantmäteriverket meddelar dessutom föreskrifter om
råmärken och andra fasta märken och om
mätningarnas exakthet vid landsvägsförrättningar.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2012.
På utredningsplaner och vägplaner som
man börjat utarbeta före lagens ikraftträdande
tillämpas inte 43 b §.
Bestämmelsen i 43 e § 1 mom. om grundutbildning och behörighetsintyg för trafiksäkerhetsgranskare tillämpas från och med den
1 januari 2014.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 20 juli 2012
Republikens President
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