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Vägverket har trafikledningscentraler som bevakar trafiken. 
Om en bil blir stående på vägen eller om det är något annat 
hinder som behöver undanröjas kontaktar trafiklednings-
centralen VägAssistans för bortforsling eller snabb start-
hjälp på plats. Ju snabbare det går desto mindre är risken 
för allvarliga följdolyckor.

Specialbyggda fordon assisterar 
VägAssistans har till uppgift att åka till platsen för att 
skydda trafikanter vid stillstående fordon och varna bakom-
varande trafikanter för att undvika allvarliga följdolyckor. 
Assistansfordonen är specialbyggda och rycker vid behov ut 
med utrustning som gör att de kan fylla på bensin, halkbe-
kämpa, utföra mindre reparationer och ge starthjälp. Väg-
Assistansförarna är utbildade för att vid behov kunna ge 
första hjälpen och fordonen är utrustade med defibrillator 
att använda vid hjärtstillestånd. Baktill har assistansfor-

VägAssistans

Notan för ett stillastående fordon som ger 
upphov till långa köer blir snabbt hög. Den 
samhällsekonomiska kostnaden för ett stilla
stående fordon som under rusningstrafik 
blockerar ett körfält på en stor infartsled 
beräknas bli 4 000 kronor per minut. En snabb 
och effektiv insats av VägAssistans spar alltså, 
helt utan kostnad för den drabbade bilisten, 
stora pengar för samhället.

donen stora varningsskyltar och ett så kallat TMA-skydd, en 
”kudde” som klarar en eventuell påkörning bakifrån i 70 km/
tim. Assistansfordonen står i direkt kontakt med polisen via 
deras radiosystem.

Åtta av tio fordon kan efter hjälp köra iväg för egen maskin. 
Först när detta inte går tillkallas en bärgningsbil som bär-
gar bilen till en plats där den inte stör trafiken. Detta är en 
kostnadsfri service för bilägaren. Därifrån är det bilägarens 
ansvar att flytta fordonet vidare.

Varnar och förebygger
VägAssistans hjälper även till att förebygga olyckor när det 
uppstår akuta behov av drift- eller underhållsåtgärder. Assi-
stansstyrkans uppgift är att åka till platsen för att varna 
trafikanter och skydda den personal som utför åtgärderna.
VägAssistans arbetar även med följande:

• Skyddar trafikanter vid trafikolyckor och varnar för 
 stillastående fordon
• Tar bort hindrande föremål på vägbanan
• Patrullerar vägnätet
• Stänger av vägar eller tunnlar vid planerade drift- 
 och underhållsåtgärder

Ett lyckat samarbete
I storstäder är det vanligt att Vägverket tillsammans med 
polisen och kommunen samverkar kring verksamheten, som 
dirigeras från Vägverkets trafikledningscentral. VägAssistans 
finns för närvarande i Göteborg och i Stockholm.
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Swedish Road Administration
www.vv.se

The Swedish Road Administration (SRA) has traffic mana-
gement centres that monitor traffic. If a car comes to a 
standstill on the road or if some other obstacle needs to be 
removed, the traffic management centre contacts the Road 
Assistance, which either removes the obstacle or offers rapid 
assistance to start the vehicle. The faster this takes place the 
less risk there is of serious follow-on accidents.

Specially designed assistance vehicles 
The Road Assistance travels to the location of an incident to 
protect road users if there is a stationary vehicle and also to 
warn approaching vehicles in order to avoid serious follow-
on accidents. Assistance vehicles are specially built and have 
equipment that enables them to offer fuel, de-icing measu-
res, minor repairs, and help starting a vehicle. The Road 
Assistance drivers are trained to offer first aid if necessary 
and vehicles are equipped with a defibrillator for use in the 
event of a cardiac arrest. The rear of assistance vehicles is 
fitted with a large warning sign and TMA protection, a cushion 

Road Assistance

Costs rise rapidly for a stationary vehicle that 
is causing long queues. The socioeconomic 
cost of a stationary vehicle that blocks a single 
lane during peak hours on a major approach 
road is estimated at SEK 4 000 per minute. Fast 
and efficient action by the Road Assistance 
saves significant funds for society, completely 
free of charge for the affected motorist.

that can cope with a rear-end collision up to 70 km/h. Assis-
tance vehicles are in direct contact with the police via their 
radio system.

Eight of ten vehicles can after assistance leave the scene 
without help. If this is not possible, then a breakdown lorry 
is contacted to remove the vehicle to a place where it cannot 
disrupt traffic. This service is free of charge for the vehicle 
owner. The vehicle owner is then responsible for removing 
the vehicle from this location.

Warns and prevents accidents
VägAssistans also helps prevent accidents when urgent ope-
rating or maintenance measures are required. The assistance 
team travels to the location in order to warn road users and 
protect personnel that are carrying out these measures. The 
Road Assistance also works with the following tasks:

• Protects road users at road accidents 
 and warns about standing vehicles
• Removes obstacles from the road
• Patrols the road network
• Closes roads or tunnels ahead of planned
 operation and maintenance measures

Successful collaboration
In the main Swedish cities, the SRA often collaborates with 
the police and local authorities in these activities, which are 
supervised from the SRA’s traffic management centre. The 
Road Assistance units currently operate in Göteborg and 
Stockholm.
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