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Överklagande av beslut att inte ge tillstånd enligt 43 § väglagen (1971:948) 
till trafikspegel vid korsningen Fagerholmsvägen/väg 651 (Mörtviksvägen), 
Värmdö kommun 

BESLUT

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

BAKGRUND

Fagerholms Vägförening har hos den statliga väghållningsmyndigheten 
Trafikverket Region Stockholm ansökt om att få tillstånd till att sätta upp en 
trafikspegel inom vägområdet för väg 651, Mörtviksvägen, i Värmdö kommun, 
vid anslutningen av föreningens väg, Fagerholmsvägen. Som skäl har föreningen i 
ansökan anfört i huvudsak följande. Det har sedan länge funnits en spegel i 
korsningen, men den har nu körts ned. Enligt Trafikverket saknade denna 
tillstånd. Utfarten från Fagerholm till Mörtviksvägen ligger bakom en kraftig 
kurva, vilket innebär en kraftigt ökad risk för olyckor. 

Trafikverket Region Stockholm har avslagit föreningens begäran och som skäl 
anfört i huvudsak följande. Trafikspeglar kan ge en felaktig avstånds- och 
hastighetsbedömning, och väderleksförhållanden kan påverka den information en 
spegel ger så att trafikanterna missuppfattar situationen, såsom vid kraftigt regn 
eller då is eller frost täcker spegeln. Av trafiksäkerhetsskäl anser därför 
Trafikverket Region Stockholm att speglar inte bör sättas upp. I första hand bör 
sikten från en utfart förbättras genom andra åtgärder (siktröjning, omformning, 
flyttning av anslutningen).
 
Vägföreningen har överklagat beslutet och som skäl anfört i huvudsak följande. 
Angående väghållningsmyndighetens argument att en spegel kan ge felaktig 
information, så behöver bilister som står vid utfarten från Fagerholmsvägen eller 
de som kör på Mörtviksvägen inte bedöma avstånd eller hastighet. Det handlar 
framförallt om att kunna se att det är en utfart, att det står en bil vid denna och att 
det kommer bilar vid kurvan. Vid utfarten från Mörtviksvägen är det stopplikt. Då 
en bilist som ska köra ut från Fagerholmsvägen ser en bil komma runt kurvan på 
Mörtviksvägen är det för sent att köra ut. Om en bilist på Mörtviksvägen kör 
fortare än 50 km/tim, vilket är mer regel än undantag, är det mycket stor risk för 
en olycka. Då utfarten ligger bakom en kurva, och berg, finns ingen möjlighet att 
förbättra sikten. En trafikspegel i korsningen kommer att förhindra olyckor, 
snarare än att vara en fara vid missbedömningar relaterade till väderlek.  
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Trafikverket Region Stockholm har med anledning av överklagandet på nytt 
prövat ärendet, men står fast vid sitt beslut.

Fagerholms Vägförening har inkommit med kompletteringar i ärendet i vilka har 
anförts i huvudsak följande. Den nu nedkörda trafikspegeln hade stått på platsen i 
30 år. Efter det att bilister på Mörtviksvägen har passerat kurvan runt berget är det 
endast fri sikt om cirka 25 meter. Bilisterna på Mörtviksvägen kör oftast mycket 
fortare än 50 km/tim, vilket avsevärt ökar risken för en kollision. Medlemmar i 
föreningen är rädda då de ska köra ut på Mörtviksvägen. Många beskriver hur de 
varit nära att krocka. Frågan är inte om det kommer att ske en olycka, utan när. 
Om inte en spegel är ett alternativ, kommer det att krävas någon annan åtgärd, 
såsom bortsprängning av berg eller en flytt av utfarten. 

MOTIVERING

Enligt 43 § första stycket väglagen (1971:948) får inom ett vägområde inte utan 
väghållningsmyndighetens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller 
utföras andra anläggningar, eller vidtas andra åtgärder som kan inverka menligt på 
trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.

Trafikverket Region Stockholm anser att trafikspeglar inte bör sättas upp av 
trafiksäkerhetsskäl, eftersom trafikanter kan feltolka en spegels information och 
trafiksäkerheten på så vis kan komma att äventyras och situationen i det enskilda 
fallet förvärras.

Länsstyrelsen delar verkets uppfattning.

Vid den aktuella korsningen skyms Fagerholmsvägens anslutning till väg 651, 
Mörtviksvägen, för trafik norrifrån. Utmed vägen finns dock annan information 
som ger anledning att anpassa hastigheten. Cirka 200 meter innan anslutningen 
finns en förberedande vägvisning till Fagerholm, med en pil som anger 
kommande högersväng; cirka 100 meter innan anslutningen finns vägmärke A16 
(”Varning för cyklande och mopedförare”) uppsatt; cirka 50 meter innan 
anslutningen finns på vänster sida en busshållplats, med kur, som syns betydligt 
tidigare; och vid anslutningen finns på vänster sida av vägen en vägvisning till 
Fagerholm med pil och avståndsangivelse.

Enligt trafikförordningens (1998:1276) bestämmelser om hastighetsanpassning,                  
3 kap. 14 och 15 §§, ska ett fordons hastighet anpassas till vad trafiksäkerheten 
kräver. Hänsyn ska tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, 
fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får 
aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna 
det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan 
överblicka och framför varje hinder som går att förutse. Särskilt anges att en 
fordonsförare ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg 
hastighet på platser där gående korsar vägen, där korsande fordonstrafik kan 
förekomma, i skarpa kurvor, där sikten är skymd, eller när fordonet närmar sig en 
buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning.
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Sammantaget finner Länsstyrelsen, med anledning av vad som ovan anförts,                     
att uppsättande av en trafikspegel i enlighet med ansökan skulle kunna menligt 
påverka trafiksäkerheten i korsningen och därmed att Trafikverket Region 
Stockholm haft fog för sitt beslut att avslå ansökan om tillstånd enligt 43 § 
väglagen.

De alternativa åtgärder som väghållningsmyndigheten menar i första hand bör 
användas för att förbättra sikten från en utfart – till exempel siktröjning, 
omformning eller om möjligt flyttning av anslutningen – är främst väghållar-
åtgärder och inte föremål för prövning av Länsstyrelsen i detta ärende.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan enligt 74 § tredje stycket väglagen överklagas till regeringen 
(Näringsdepartementet), enligt bilaga.

Beslut i detta ärende har fattats av länsassessor Johan Backman. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till
Trafikverket Region Stockholm, Trafikmiljö, dnr TRV 2019/24526

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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