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Ärende Åland Event / la Colérus anmälan om offentlig nöjestillställning av den 03.07.2019 (nr.
45/2019) gällande Käringsunds Triathlon 2019 den 30 och 31.08.2019 i Eckerö, Käringsund
och ansökan om att i samband med tävlingen få stänga av och reglera trafiken på vissa
vägsträckor där tävlingen genomförs.
Enligt vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland 675 2 mom. beslutar polisen om tillfällig
avstängning av väg på grund av idrottstävling, nöjestillställning, utställning eller annan
jämnförbar orsak.
Ålands polismyndigheten har behandlat ansökan i samråd med Infrastrukturavdelningen vid
Ålands landskapsregeringen vilka är väghållare för LV 1, Torpvägen, Bagargatan och
Käringsundsvägen norrut från Bagargatan.
Infrastrukturavdelningen har godkänt den av arrangören uppgjorda trafikanordningsplanen
som bifogas beslutet.
Infrastrukturavdelningen konstaterar att man normalt inte förordar tillstånd att stänga av
allmänna vägar till följd av nöjesarrangemag eller idrottstävlingar. Undantag kan göras för
lågtrafikerade vägar om det finns alternativa färdvägar.
Eckerö kommunstyrelsen har, i egenskap av väghållare för Fjärilsgatan, Stångbacken och
Skeppsviksvägen, vid sitt möte den 25.06.2019 godkänt de trafikarrangemang för Fjärilsgatan,
Stångbacken och Skeppsviksvägen som Åland Event ansökt om för Käringsunds Triathlon den
30 och 31.08.2019. Kommunstyrelsen förutsätter att arrangören i god tid före evenemanget
informerarar boende och näringsidkare som berörs av trafikarrangemangen vid Käringsunds
Triathlon.
Kommunstyrelsen godkänner även att den del av Alebovägen som är kommunalväg används
som omfartsväg under evenemanget samt att hastigheten under evenemanget begränsas till
50 km/h på Skeppsviksvägen för att trygga deltagarnas säkerhet.

Åland Events ansökan bifalls enligt följande under förutsättning att de begränsningar, krav och
villkor som framförs i beslutet iakttas.
Bifogad trafikanordningsplan ska följas.
Fredagen den 30.08.2019 kl.15.OO- 20.00 och lördagen den 31.08.2019 kl.07.30- 19.00
får arrangören stänga av Käringsundsvägen utanför Käringsunds Resort & Conference ca.
150 meter.
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Fredagen den 30.08.2019 kl. 16.30 - 19.30 och lördagen den 31.08.2019 kl. 10.00 - 17.30
får arrangören stänga av Käringsundsvägenfrån LVI till och med Käringsunds Resort &
Conference för trafik enligt följande villkor.
Behörig trafik till tomt och till företag längs den aktuella sträckan samt tung trafik ska
släppas fram.

Farmvägen/Alebovägensom går parallellt med Käringsundsvägen har av arrangören
angivits som omfartsväg, vilket förutsätter att den är i sådant skick att den kan användas
som sådan. Arrangören har erhållit tillstånd av väghållarna för Farmvägen och Alebovägen
att använda dessa som omfartsväg.
Arrangören får för en säker cykelfärd för deltagarna under tävlingen korta stunder stoppa
trafiken på följande ställen:
* Bagargatan vid korsningen med Käringsundsvägen.
* Farmvägen vid korsningen med Käringsundsvägen.
* LVI vid överfarten Käringsundsvägen- Fjärilsgatan.
* Torpvägen vid korsningen med Stångbacken.
* Torpvägen vid korsningen med Skeppsviksvägen.
* Vid vändpunkterna på Torpvägen och Skeppsviksvägen.

Arrangören ansvarar för att skyltningen, angående vägavstängningar, omfartsvägar, övriga
begränsningar och att tävlingen pågår, utförs enligt uppgjord trafikanordningsplan.
Infrastrukturavdelningen anser att det ur trafiksäkerhetssynpunktär nödvändigt att under
tävlingsdagarna (30 och 31.08.2019) temporärt begränsa hastigheten till 50 km/h på
Torpvägen från LVI till Skeppsviksvägen och Skeppsviksvägen från Torpvägen till
Skeppsvik. Infrastrukturavdelningen sköter även om skyltningen gällande denna
hastighetsbegränsning.
Under evenemanget ska räddningsfordon och polisfordon i utryckning omedelbart släppas
fram, med risk att tävlingarna måste avbrytas.

Arrangören ska ha ett tillräckligt antal trafikvakter tillgängliga, så att arrangören under
hela evenemanget har de trafikvakter som angetts på respektive platser i
trafikanordningsplanen på plats. Trafikvakt ska vara minst 18 år och inneha körkort för
personbil.
Arrangören ska ha trafikvakter som övervakar att trafiken på omfartsvägen (Farmvägen
/Alebovägen) löper och ha beredskap att dirigera trafiken växelvis från ett håll i gången,
om trafik från båda håll samtidigt inte fungerar, alternativt ha beredskap att släppa fram
trafiken på Käringsundsvägen, om trafiken på omfartsvägen inte fungerar alls.
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Arrangören åläggs att i god tid (min. 2 veckor) före evenemanget i tillräcklig omfattning
informera alla som berörs av trafikavstängningarna i samband med Käringsunds Triathlon
på lämpligt sätt. Väghållarna bör delges informationen gällande trafikavstängningarna före
den ges ut.
Arrangören ansvarar för att trafikvakter och övriga funktionärer informeras om de krav
förhållande till
och begränsningar som framförs i detta beslut och hur man ska agera i
dessa.
Arrangören ska teckna en tillräckligt omfattande ansvarsförsäkring.
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Avgift 58€ enligt landskapsregeringens beslut ( 2019:2) om polisens
prestationer 65 3 mom.

avgiftebelagda

Bifogas: Trafikanordningsplan.
Kopia av protokollsutdrag ur Eckerö kommunstyrelses sammanträdesprotokoll
av den 27.06.2019.
Kopia av intyg utfärdat av styrelseordföranden för Alebovägens väglag den
27.06.2019.

